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

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN
ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 30 APRIL
2013.
AGENDA :
1. Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting van 26 maart 2013.
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd door de gemeenteraad.
2. Gewestelijke Maatschappij voor volkshuisvesting – Aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers. Goedkeuring.
De gemeenteraad duidt schepen Erik Dehandschutter, als effectief vertegenwoordiger en schepen
Greta Cochez, als plaatsvervanger, volmacht te verlenen de gemeente Pepingen te
vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de Gewestelijke Maatschappij voor
Volkshuisvesting CVBA met Sociaal Oogmerk, gedurende de volledige legislatuur (2013-2018).
3. Gemeenteraadscommissie conform artikel 39 van het Gemeentedecreet die waakt over de
afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.
Oprichting en wijze van samenstelling. Aanstelling van de leden en de voorzitter.
Goedkeuring.
De gemeenteraad beslist om een gemeenteraadscommissie op te richten en samen te stellen,
conform artikel 39 van het gemeentedecreet, die waakt over de afstemming van het
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.
De gemeenteraadscommissie wordt samengesteld uit 7 leden en dit naar evenredigheid
volgens het LiSO stelsel – proportioneel stelsel met voorafname, zoals bepaald in het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
De gemeenteraad stelt volgende gemeenteraadsleden aan om te zetelen in de
gemeenteraadscommissie zoals hoger aangegeven:
a)Voor CD&V-Sp.a-fractie : 1. André De Roubaix
2. Peter Van Cutsem
3. Patrick Vanbellinghen
b)Voor NVA-fractie : 1. Peter Lacres
c)Voor LVB-fractie : 1. Saskia Beeckmans
2. Rudi Seghers
3. Greta Cochez

Saskia Beeckmans wordt aangeduid als voorzitter van gemeenteraadscommissie die waakt
over de afstemming van het gemeentelijke beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente opgericht en
samengesteld.
4. Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerken – Dienstjaar 2013 –
30/6/2014. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt het reglement van de belasting op de huis-aan-huis verspreiding van
reclamedrukwerken goed voor het dienstjaar 2013 tot en met het dienstjaar 2014 (beginnend op
01 juli 2013 en eindigend op 30 juni 2014), zoals dit wordt voorgelegd.
5. Belasting op de tweede verblijven – Dienstjaar 2013 – 30 juni 2019. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt het reglement van de belasting op tweede verblijven goed voor het
dienstjaar 2013 tem 30 juni 2019, zoals dit wordt voorgelegd.

6. Belasting op milieuvergunningsaanvragen tot het exploiteren van hinderlijke inrichtingen
– MER - Dienstjaar 2013 – 30 juni 2019. Goedkeuring.
Vanaf het dienstjaar 2013 en voor een termijn, die eindigt op 30 juni 2019, wordt ten voordele
van de gemeente Pepingen, een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de
milieuvergunningsaanvragen van hinderlijke inrichtingen, waarvan de lijst en de indeling het
voorwerp uitmaken van bijlage 1 bij het Besluit van de Vlaamse Regering houdende
vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem).

7. Bijzonder belastingsreglement met betrekking tot het uitvoeren van noodgedwongen
prestaties door personeel van de gemeentediensten of door derden aangesteld door het
gemeentebestuur voor rekening van de verantwoordelijke personen of instanties en het
weghalen en bewaren van goederen en voertuigen welke het verkeer hinderen – dienstjaar
2013 – 30 juni 2019. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt het bijzonder belastingsreglement met betrekking tot het uitvoeren van
noodgedwongen prestaties door personeel van de gemeentediensten of door derden aangesteld
door het gemeentebestuur voor rekening van de verantwoordelijke personen of instanties en
het weghalen en bewaren van goederen en voertuigen welke het verkeer hinderen voor het
dienstjaar 2013 tem 30 juni 2019 goed, zoals dit wordt voorgelegd.
8. Milieubelasting - Dienstjaar 2013 – 30 juni 2019. Goedkeuring.
Dit punt wordt uitgesteld naar een volgende gemeenteraad.
9. Financiën – Budget 2013 – Interne kredietaanpassing investeringsbudget nummer 2.
Kennisname.

De raad neemt kennis van de interne kredietaanpassing nummer 2 in de buitengewone dienst
van het budget 2013.
10. Gemeentepersoneel – Aanpassing personeelsformatie - Organogram. Goedkeuring.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het aangepaste personeelsbehoeftenplan van het
gemeentepersoneel, de bijhorende motivering, organogram en financiële haalbaarheid, het
stramien van de functiebeschrijvingen in bijlage 1 bij deze beslissing en stelt het opnieuw
integraal vast.
11. Gemeentepersoneel –Begrip dagelijks personeelsbeleid – Wijzigingen. Goedkeuring.
De gemeenteraad stelt onder het begrip dagelijks personeelsbeheer de volgende
bevoegdheden vast, waarvoor de gemeentesecretaris bevoegd is :
- het toekennen van individuele verloven en afwezigheden,
- het toestaan van dienstreizen,
- het toestaan van dienstvrijstellingen,
- het behandelen van individuele vormingsaanvragen,
12. Gemeentepersoneel –Uitvoering bepalingen rechtspositieregeling – Wijzigingen.
Goedkeuring.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het uitvoeren van de bepalingen
opgenomen in de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, met uitzondering van de
taken toegewezen krachtens het gemeentedecreet en inzonderheid artikel 86, aan de
gemeentesecretaris. Het college van burgemeester en schepenen wordt bijgevolg bevoegd
voor:
- het vaststellen van de individuele jaarsalarissen,
- het toekennen van het opdrachthouderschap,
- het toekennen van een verstoringstoelage.
13. Openbare Werken – Overheidsopdracht : Aankoop bestelwagens – Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze, kostprijsraming.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht
“aankoop bestelwagens”, opgesteld door het Gemeentebestuur Pepingen. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de
algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 74.380,16 excl. btw of € 90.000,00
incl. 21% btw.
De opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag.
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in de kredieten, via lening,van de dienstjaren
waarin de bestelwagens worden geleverd.

14. Openbare Werken – Wegenis- en rioleringswerken Kareelstraat/NerebosstraatHerinrichting Kareelstraat – Grondverwervingsdossier onteigening van onroerend goed uit
reden van openbaar nut- goedkeuring ontwerp authentieke akte voor de verwerving van
perceel sectie A, deel van het nummer 234/C voor een oppervlakte van 2a 97ca 26tma.
Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt het ontwerp van de authentieke akte (Rep.Nr.13/IDK/D;2120654)
opgemaakt door notaris Koen Diegenant goed.
15. Verkeer-Mobiliteit – Overheidsopdracht : levering en plaatsing verkeersborden –
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze, kostprijsraming.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013-072 en de raming voor de
opdracht “levering en plaatsing verkeersborden voor uitvoering snelheidsregime van 50 ”,
opgesteld door de Verkeers- en mobiliteitsdienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 49.586,78 excl. btw of € 60.000,00 incl. 21%
btw.
De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
De uitgave is voorzien in de buitengewone uitgaven artikelnummer 423/741-52;
16. Gemeentelijke landbouwadviesraad – Aanstelling leden raad 2013-2018. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de samenstelling de “Landbouwadviesraad Pepingen” goed als volgt :
 Agneessens Chris Boekhoutstraat 20, 1670 Pepingen
 Deeren André, Grote Baan 11, 1673 Pepingen
 Versyck André, Ninoofsesteenweg 30, 1670 Pepingen
 Leroy André, Teleweidestraat 1, 1670 Pepingen
 Vanderstocken Luc, Bosstraat 6, 1670 Pepingen
 Van Laethem Luc, Buvingen 2, 1670 Pepingen
 Cromphout Etienne, Lossestraat 3A, 1670 Pepingen
 Verdoodt Steve, Teleweidestraat 5, 1670 Pepingen
 Bruyeer José, Beringen 3, 1670 Pepingen
 Cornelis Martine, Plutsingenstraat 19A, 1670 Pepingen (vervanger Paridaens Eric)
 Van Eeckhoudt Greet, Teleweidestraat 5, 1670 Pepingen
 De Saeger Hilde, Nanovestraat 6, 1670 Pepingen (vervanger Vanhamme Richard)
 Erik Sulmon, Eikstraat 57, 1673 Pepingen
17. Gemeentelijke ouderenadviesraad Pepingen – Aanstelling leden raad 2013-2018.
Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de samenstelling de “Ouderenadviesraad Pepingen” goed als volgt :
Stemgerechtigde vertegenwoordigers :

1.Stemgerechtigde vertegenwoordigers van de ouderenverenigingen
Richard Vanhamme - Senioren landelijke gilde Pajottenland
Hubert Brisaert - Okra Beert
Annie Sergoyne - Okra Beert
Emilienne Debey - Vrije Gepensioneerdenbond Groot Pepingen
Marie Louise Mertens - Vrije Gepensioneerdenbond Groot Pepingen
Jean Brisaert – Seniorenbond Pepingen
2.Andere socio-culturele verenigingen
Bertha Dedobbeleer - Ziekenzorg Beert
Lieve Decort – Ziekenzorg Bellingen + 11.11.11
Georges Albert - OCMW en ACV
Gustaaf Van Vlaenderen - ACV
3.Vertegenwoordiging vanuit de ouderenvoorzieningen
Inge Vandersteen - Centrum Henri Vander Stokken
4.Vertegenwoordiging van niet georganiseerde ouderen
Antoine Crokaert
Vik Godefroy
René Vandersteen
Nicolas Vanbellinghen
Koen Overlaet

Niet-stemgerechtigden
1.Vertegenwoordiging gemeentebestuur en OCMW
Gerard Defloo – schepen Derde leeftijd
Erik Dehandschutter – OCMW-voorzitter
Melissa De Vos – maatschappelijk assistent OCMW
Greta Verelst – bevoegd ambtenaar
2.Externe deskundigen
Griet Van Dessel - Opbouwwerker Riso Vlaams-Brabant
Carine Van Rossom – werkzaam zorgsector
Ann Peeters – werkzaam zorgsector
Toegevoegde punten :
Namens het college:

-

CVBA Providentia – Gewone algemene vergadering van 2 mei 2013 – Bekrachtiging
an de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 april 2013
inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van de gemeente Pepingen.
Goedkeuring.

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van
23 april 2013 betreffende de aanduiding van mevrouw Monique Brys, als vertegenwoordiger van
de gemeente Pepingen in de bestuursorganen van CVBA Providentia CV – Brusselsesteenweg
191 - 1730 Asse, gedurende de volledige legislatuur (2013-2018).

-

Huisvesting Zennevallei Halle – Aanduiding van de vertegenwoordiger van de
gemeente Pepingen. Goedkeuring.

Als vertegenwoordigers van de Gemeente Pepingen in de bestuursorganen c.v.b.a. Woonpunt
Zennevallei – Molenborre 26/01 – 1500 Halle – gedurende de volledige legislatuur (2013-2018),
wordt aangeduid en voorgesteld :
- Schepen Gerard Defloo, als effectief vertegenwoordiger en raadslid Saskia Beeckmans,
als plaatsvervanger vertegenwoordiger in de raad van bestuur.
- Schepen Greta Cochez, als effectief vertegenwoordiger en Schepen Peter Lacres, als
plaatsvervanger vertegenwoordiger.in de Algemene Vergadering.
Autonoom Gemeentebedrijf Pepingen – Rekening 2012 - Financiële tussenkomst in het
resultaat. Goedkeuring.
De gemeenteraad verklaart zich akkoord om een financiële tussenkomst van €19.342,33 goed
te keuren, om het verlies in de jaarrekening 2012 van het Autonoom Gemeentebedrijf
Pepingen volledig ten laste te nemen. De nodige kredieten voor de tussenkomst in het verlies
zal voorzien worden bij de eerstvolgende budgetwijziging van de gemeente Pepingen.

Namens de CD&V-Sp.a-fractie
1.Sportsnack: naschoolse sport houdt kinderen fit !: stand van zaken.
2. Reglement voor het gratis verlenen van huisvuilzakken aan onthaalouders en zelfstandige
kinderdagverblijven. – Goedkeuring.
Art 1.- Met 8 ja-stemmen (Timmermans E., Lacres P., Cochez G., Defloo G., Claes P.,
Seghers R., De Cuyper K., Beeckmans S. ) en 7 neen-stemmen (De Roubaix A., Pompen M.,
Paridaens M., Van Cutsem P., Baert P., Agneessens J., Vanbellinghen P.) wordt het
amendement ingediend door de LVB- & NVA-fractie, betreffende het toegevoegd agendapunt
“Reglement voor het gratis verlenen van huisvuilzakken aan onthaalouders en zelfstandige
kinderdagverblijven. – Goedkeuring”, goedgekeurd.
Art. 2.- Met 8 neen-stemmen (Timmermans E., Lacres P., Cochez G., Defloo G., Claes P.,
Seghers R., De Cuyper K., Beeckmans S. ) en 7 ja-stemmen (De Roubaix A., Pompen M.,
Paridaens M., Van Cutsem P., Baert P., Agneessens J., Vanbellinghen P.) wordt het
toegevoegd agendapunt ingediend door de CD&V-Sp.a-fractie “Reglement voor het gratis

verlenen van huisvuilzakken aan onthaalouders en zelfstandige kinderdagverblijven. –
Goedkeuring”, niet goedgekeurd.
3. Jeugd – Principiële goedkeuring ondertekening charter ‘goe gespeeld’ en overmaken aan de
kinder- en jeugdraad voor advies.
Art 1.- Met 8 ja-stemmen (Timmermans E., Lacres P., Cochez G., Defloo G., Claes P.,
Seghers R., De Cuyper K., Beeckmans S. ) en 7 neen-stemmen (De Roubaix A., Pompen M.,
Paridaens M., Van Cutsem P., Baert P., Agneessens J., Vanbellinghen P.) wordt het
amendement ingediend door de LVB- & NVA-fractie, betreffende het toegevoegd agendapunt
“(Jeugd – Principiële goedkeuring ondertekening charter ‘goe gespeeld’ en overmaken aan de
kinder- en jeugdraad voor advies), goedgekeurd.
Art. 2.- Met 8 neen-stemmen (Timmermans E., Lacres P., Cochez G., Defloo G., Claes P.,
Seghers R., De Cuyper K., Beeckmans S. ) en 7 ja-stemmen (De Roubaix A., Pompen M.,
Paridaens M., Van Cutsem P., Baert P., Agneessens J., Vanbellinghen P.) wordt het
toegevoegd agendapunt ingediend door de CD&V-Sp.a-fractie “(Jeugd – Principiële
goedkeuring ondertekening charter ‘goe gespeeld’ en overmaken aan de kinder- en jeugdraad
voor advies), niet goedgekeurd.
4. Oprichting van een meldpunt “Putten in het wegdek” - Goedkeuring.
BESLUIT: Met 8 neen-stemmen (Timmermans E., Lacres P., Cochez G., Defloo G., Claes
P., Seghers R., De Cuyper K., Beeckmans S. ) en 7 ja-stemmen (De Roubaix A., Pompen M.,
Paridaens M., Van Cutsem P., Baert P., Agneessens J., Vanbellinghen P.).
Oprichting van een meldpunt “Putten in het wegdek” en activering van een e-mailadres
putten@pepingen.be.
Een campagne voeren rond dit meldpunt en het e-mailadres putten@pepingen.be en GSMnummer van de verantwoordelijke van de technische dienst vermelden in alle mogelijke
gemeentelijke communicatiekanalen.

5. Weigering wijziging verkavelingsvergunning Ninoofsesteenweg 73 cvba Colim (OKAYwinkel):
Vragenmoment voor de inwoners
Wim Vereeken, inwoner uit Beert, wenst een opmerking te maken betreffende de tarieven van de
Kinderschuur. Begin april kregen de ouders een brief van Breugelkind dat er een prijsverhoging
werd doorgevoerd van 0,99 euro per half uur naar 1,15 euro. In de brief staat eveneens vermeld
dat dit met het akkoord van de gemeente is. Als die prijsstijging in september wordt
doorgevoerd, kan je als ouder nog beslissen om je kind ergens anders in te schrijven. Hij vindt
dit contractbreuk. Hij heeft een berekening gemaakt vanaf 2011 is de prijs met 73% gestegen.
Nu midden het schooljaar stijgt de prijs met 16%.
Frieda De Saeger
Secretaris, i.o.

Eddy Timmermans
Burgemeester

