Gemeentebestuur PEPINGEN
Provincie: Vlaams-Brabant
Arrondissement: Halle-Vilvoorde

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN
ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MAART
2013.
AGENDA :
1. Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting van 26 februari 2013.
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd door de gemeenteraad.
2. De Watergroep (vroeger VMW) - Aanduiding gemeentelijke afgevaardigden voor het
mandaat van P-bestuurder. Goedkeuring.
De heer Peter Lacres – schepen & mevrouw Saskia Beekmans, worden voorgedragen als
kandidaten voor P-bestuurder van De Watergroep.
3. 3Wplus Sociale Werkplaats vzw - Aanduiding gemeentelijke afgevaardigde.
Goedkeuring.
Als vertegenwoordiger van de Gemeente Pepingen in de algemene vergadering van– 3Wplus
Sociale Werkplaats vzw - Brusselsesteenweg 617 – 1731 Zellik, wordt aangeduid mevr Cochez
Greta, schepen.
4. Infrax West: Buitengewone Algemene Vergadering van 4 juni 2013 - Aanduiding
gemeentelijke afgevaardigde - Agenda. Goedkeuring.
Voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Infrax West van 4 juni 2013 wordt
aangeduid als effectief vertegenwoordiger de heer Peter Lacres – schepen, en als
plaatsvervanger mevrouw Beeckman Saskia – gemeenteraadslid.
De Raad verleent zijn goedkeuring aan de punten vermeld in de bovenvermelde agenda
waarover een beslissing moet genomen worden.
De in zitting van vandaag aangeduide vertegenwoordigers van de gemeente worden
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen, genomen in dit raadsbesluit en
als dusdanig de punten op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 4 juni
2013 van de ov Infrax West goed te keuren.
5. Infrax West: Algemene Vergadering van 4 juni 2013 aanduiding gemeentelijke
afgevaardigde - Agenda. Goedkeuring.
Voor de Algemene Vergadering van Infrax West van 4 juni 2013 wordt aangeduid als
effectief vertegenwoordiger de heer Peter Lacres – schepen, en als plaatsvervanger mevrouw
Beeckman Saskia – gemeenteraadslid.

De Raad verleent zijn goedkeuring aan de punten vermeld in de bovenvermelde agenda
waarover een beslissing moet genomen worden.
De in zitting van vandaag aangeduide vertegenwoordigers van de gemeente worden
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen, genomen in dit raadsbesluit en
als dusdanig de punten op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 4 juni
2013 van de ov Infrax West goed te keuren.
6. Financiën – Budget 2013 – Goedkeuring door de gouverneur. Kennisgeving.
De raad neemt kennis van de brief van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van
13 februari 2013 betreffende het besluit van de gemeenteraad van 20 december 2012
houdende de vaststelling van het budget 2013.
7. Overheidsopdracht - Informatica – Gunning aankoop software boekhouding BBC
(Foxtrotsuite) – Toewijzing van de opdracht – Goedkeuring.
De opdracht met als voorwerp “aankoop, leveren, plaatsen en in gebruik stellen van het
facturatieprogramma Foxtrotsuite (boekhouding / beleid – budgettering / rapportering) wordt
toegewezen aan de NV Schaubroeck – Steenweg Deinze, 154 te 9810 Nazareth
overeenkomstig de voorwaarden vermeld in hun offerte van 14 februari 2013 :
- toepassingssoftware : €13.200 + €2.772 BTW=€15.972
o Jaarlijks basisonderhoud (jaarlijks indexeerbaar) : €3.900+€819=€4.719
- bijkomende full licentie : €250+€52,5 BTW=€302,5
o Jaarlijks basisonderhoud (jaarlijks indexeerbaar) : €125+€26,25=€151,25.
Afhankelijk van de evolutie van de aanwending van de toepassing mag gebruik gemaakt
worden van de aangeboden gebruikersopleiding en mogen de voorgestelde opties van de
toepassingssoftware aangekocht worden.
8. Openbare verlichting – Overheidsopdracht samengevoegde aankoop van elektriciteit.
Mandateren van het gemeentebestuur van Lubbeek om in onze naam bij de gunning en
de uitvoering van de opdracht op te treden. Wijziging van bestekvoorwaarden.
Goedkeuring.
De bestekvoorwaarden van het bestek ‘levering van elektriciteit’ goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 20 december.2012 – artikel 2 - te wijzigen als volgt:
- de aanvangsdatum te verschuiven naar 1 oktober 2013 i.p.v. 1 juli 2013;
- de duur van de opdracht te wijzigen in 39 maanden i.p.v. 42 maanden;
- de referentie Endex aan te passen nl. 47,48 euro/MWh i.p.v. 53,76 euro/MWh
Het gewijzigde bestek als bijlage wordt goedgekeurd.
9. Label “Gezonde gemeente” - Gezondheidszorg in samenwerking met Logo Zenneland
vzw - 2013-2019 – Goedkeuring.
De gemeenteraad verklaart zich akkoord om deel te nemen aan het project “Gezonde
Gemeente vanaf heden tot 2019 (BBC-periode) en in samenwerking met Logo Zenneland
vzw, jaarlijks projecten uit te werken die kaderen in de vooropgestelde gezondheidsthema’s
ter bevordering van gezondheid en ziektepreventie.

Het charter Gezonde Gemeente wordt goedgekeurd door de gemeenteraad zoals deze wordt
voorgelegd.
De schepen van gezondheidszorg, mevrouw Greta Cochez wordt afgevaardigd om tijdens het
symposium “Gezonde Gemeente” op 23 april 2013 voor het officieel ondertekenen van het
charter.
Aan de deelnemende instellingen en verenigingen die deelnemen aan de organisatie van deze
projecten wordt jaarlijks (2013-2018) een toelage toegekend om hun extra kosten, verbonden
aan hun activiteit te vergoeden.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om het bedrag van de toelage
van elke deelnemer te bepalen.
De vereiste kredieten zullen jaarlijks voorzien worden op artikel 8719/332-02 – Toelage
andere organisaties organisatie gezondheidsmaand.

Toegevoegde punten :
Namens het college:
Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei – Vervangen van de
gemeentelijke afgevaardigde. Goedkeuring.
Als vertegenwoordigers van de Gemeente Pepingen in de Raad van Bestuur van de
Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei wordt ter vervanging van schepen
Gerard Defloo aangeduid en voorgesteld : de heer Lacres Peter, schepen, als stemgerechtigd lid
in de Raad van Bestuur.

Namens de CD&V-Sp.a-fractie
-

Ouderenbeleid – Principiële goedkeuring voor invoeren van ouderencheques en
goedkeuring om het reglement gemeentelijke “Senior-bong” (Senioren Bewegen,
Ontmoeten, Napraten en Genieten) voor te leggen aan de ouderenadviesraad en
mogelijk andere betrokken adviesraden – Goedkeuring
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