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

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN
ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 21 MEI
2013.
AGENDA :
1. Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting van 30 april 2013.
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd door de gemeenteraad.
2. Riobra – Jaarvergadering van 14 juni 2013 – Agenda – Aanstelling gemeentelijke
vertegenwoordigers op voornoemde vergadering, de volgende algemene
vergaderingen en buitengewone algemene vergaderingen van Riobra, tijdens de
huidige legislatuur die eindigt op 31 december 2018. Goedkeuring.
De punten vermeld op de agenda van de jaarvergadering van Riobra van 14 juni 2013 worden
goedgekeurd.
Gerard Defloo en Greta Cochez worden aangeduid als volmachtdrager(s) van de gemeente op
de jaarvergadering van Riobra alsook op alle volgende algemene vergaderingen en
buitengewone algemene vergaderingen van Riobra die zullen gehouden worden tijdens de
huidige legislatuur die eindigt op 31 december 2018.
3. Haviland – Gewone algemene vergadering van 20 juni 2013 – Agenda - Aanstelling
gemeentelijke vertegenwoordigers op voornoemde vergadering, de volgende algemene
vergaderingen en buitengewone algemene vergaderingen van Haviland, tijdens de
huidige legislatuur die eindigt op 31 december 2018. Goedkeuring.
De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 20
juni 2013 worden goedgekeurd.
Greta Cochez wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger en Defloo Gerard als
plaatsvervanger om de gemeente te vertegenwoordiger op de statutaire algemene
vergaderingen van Haviland Intercommunale tot en met 31 december 2018.
De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om de agendapunten van de gewone
algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd 20 juni 2013 goed te keuren.
4. Intergas - Jaarvergadering van 21 juni 2013 – Agenda – Aanstelling gemeentelijke
vertegenwoordigers op voornoemde vergadering, de volgende algemene
vergaderingen en buitengewone algemene vergaderingen van Intergas, tijdens de
huidige legislatuur die eindigt op 31 december 2018. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de punten vermeld op de agenda van de jaarvergadering van 21 juni
2013 goed.

Paul Claes en Eddy Timmermans worden aangeduid als volmachtdrager(s) van de gemeente
op de jaarvergadering van Intergas, alsook op alle volgende algemene vergaderingen en
buitengewone algemene vergaderingen van Intergas die zullen gehouden worden tijdens de
huidige legislatuur die eindigt op 31 december 2018.
5. Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Pepingen – Algemene vergadering –
Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordigers tijdens de huidige legislatuur die
eindigt op 31 december 2018. Goedkeuring.
De gemeenteraad bepaalt de vertegenwoordiging van de gemeenteraad in de Algemene
Vergadering van het PWA Pepingen als volgt :
- 2 kandidaten aan te duiden door de CD&V-sp.a-fractie
- 1 kandidaat aan te duiden door de NVA-fractie
- 3 kandidaten aan te duiden door de LVB-fractie
om zo de paritaire samenstelling te verzekeren.
6. Milieubelasting - Dienstjaar 2013 – 30 juni 2019. Goedkeuring.
Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een milieubelasting geheven. Het
reglement wordt goedgekeurd door de gemeenteraad zoals deze wordt voorgelegd.
7. Financiën – Gemeenterekening 2012. Goedkeuring.
De begrotingsrekening 2012 wordt definitief vastgesteld met de volgende saldi:
- budgettair resultaat
gewone dienst : 2.145.848,22 €
buitengewone dienst : - 2.997.300,83 €
- boekhoudkundig resultaat gewone dienst : 2.340.137,01 €
buitengewone dienst: - 1.352.224,52 €
De balans en resultatenrekening 2012 van de gemeente Pepingen worden
goedgekeurd.
8. Financiën – Verslag van de teruggevorderde kosten door de verkozenen voor de
gemeenteraad van Pepingen. Periode dienstjaar 2012. Kennisname.
De gemeenteraad neemt kennis van het gedetailleerd verslag van de terugbetaling van de
kosten van de mandatarissen, voor het dienstjaar 2012, opgesteld door de gemeentesecretaris
op 30/12/2012.

9. Overheidsopdracht - Bevoegdheidsoverdracht in het kader van het uitvoeren van
overheidsopdrachten ‘wegeniswerken na herstel en/of onderhoudswerken aan
nutsleidingen’ nutsleidingen tussen de gemeente Pepingen en Infrax – Goedkeuring.
Conform artikel 19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten: wordt

Infrax wordt aangeduid als de overheid die, gemandateerd wordt om in onze naam bij de
gunning en de uitvoering van eventuele overheidsopdrachten, op te treden voor volgende
opdrachten : herstel van de wegenis (incl funderingen,…) na werken aan nutsleidingen. In
geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is het bestuur mee
verantwoordelijk, voor alle mogelijke kosten, in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
De gemeente behoudt de leiding over het geschil. De nodige budgetten zullen worden
voorzien in de kredieten.
10. FSPCA VZW – Toekenning van een éénmalige investeringstoelage, in het kader van
het zwerfkattenproject. Goedkeuring.
De gemeente Pepingen kent het dierenasiel ‘FSPCA vzw’ te Heikruis in het kader van het
zwerfkattenproject een éénmalige investeringstoelage van 500 € toe.
De betaling van deze éénmalige investeringstoelage aan het dierenasiel ‘FSPCA vzw’ zal
gebeuren met het krediet die zal voorzien worden in het budget van 2013 tijdens de volgende
budgetwijziging, op artikel 875/321-01 van de gewone dienst.

11. Kerkfabriek Sint Augustinus Beert - Jaarrekening 2012 - Advies.
De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit, over de rekening 2012 van de kerkfabriek
Sint Augustinus Beert, sluitend zonder gemeentelijke toelage , met een positief overschot van
3.200,43 € in de exploitatieuitgaven en 3.291,19 € in de investeringsuitgaven.
ONTVANGSTEN
UITGAVEN

Exploitatieontvangsten
Investeringsontvangsten
Exploitatieuitgaven
Investeringsuitgaven

12.455,95€
16.493,80€
39.241,46€
16.183,55€

12. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Bellingen- Jaarrekening 2012 - Advies.
De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit, over de rekening 2012 van de kerkfabriek
Onze Lieve Vrouw Bellingen sluitend zonder gemeentelijke toelage, met een positief
overschot van 40.437,97€ in de exploitatieuitgaven. In de investeringsuitgaven wordt een
tekort van -11.374,88€ vastgesteld na aftrek van de gemeentelijke toelage van 22.000€ (dj
2007 VZ).
ONTVANGSTEN
UITGAVEN

Exploitatieontvangsten
Investeringsontvangsten
Exploitatieuitgaven
Investeringsuitgaven

13. Kerkfabriek Sint Theodardus Bogaarden- Jaarrekening 2012-Aadvies.

6.323,97€
22.000€
7.033,65€
33.374,88€

De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit, over de rekening 2012 van de kerkfabriek
Sint Theodardus Bogaarden, sluitend zonder gemeentelijke toelage met een positief overschot
van 35.879,85€ in de exploitatieuitgaven en 0€ in de investeringsuitgaven.
ONTVANGSTEN
UITGAVEN

Exploitatieontvangsten
Investeringsontvangsten
Exploitatieuitgaven
Investeringsuitgaven

14.260,28€
0€
11.931,93€
1.016,4€

14. Kerkfabriek Sint Amandus Elingen - Jaarrekening 2012 – Advies.
De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit, over de rekening 2012 van de kerkfabriek
Sint Amandus Elingen, sluitend met een positief overschot van 7.282,09€ na een
gemeentelijke toelage van 11.466,31€ in het exploitatiebudget en 2.213,34 in de
investeringsuitgaven .
ONTVANGSTEN
UITGAVEN

Exploitatieontvangsten
Investeringsontvangsten
Exploitatieuitgaven
Investeringsuitgaven

6.402,55€
40.609,42€
13.517,60€
36.433,08€

15. Kerkfabriek Heilige Bernardus Heikruis.: Jaarrekening 2012 – Advies.
De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit,over de rekening 2012 van de kerkfabriek
Heilige Bernardus, sluitend zonder gemeentelijke toelage, met een positief overschot van
4.825,03€ in het exploitatiebudget
ONTVANGSTEN
UITGAVEN

Exploitatieontvangsten
Investeringsontvangsten
Exploitatieuitgaven
Investeringsuitgaven

17.811,65€
0€
22.567,80€
0€

16. Kerkfabriek Sint Martinus Pepingen - Jaarrekening 2012 – Advies.
De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit, over de rekening 2012 van de kerkfabriek
Sint Martinus Pepingen, sluitend zonder gemeentelijke toelage, met een positief overschot
van 8.292,34€ na een gemeentelijke toelage van 24.080,00€ in het exploitatiebudget en
157,21€ in het investeringsbudget.
ONTVANGSTEN
UITGAVEN

Exploitatieontvangsten
Investeringsontvangsten
Exploitatieuitgaven
Investeringsuitgaven

4.884,11€
8.877,96€
24.159,43€
8.627,96€

17. OCMW Pepingen – Rekening 2011 – Definitieve vaststelling door de gouverneur.
Kennisgeving.
De jaarrekening 2011 van het OCMW Pepingen werd goedgekeurd door de gouverneur van
de provincie Vlaams-Brabant.
18. Gemeentelijke jeugdraad – Aanstelling leden 2013-2018. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de samenstelling van de algemene vergadering van Jeugdraad Pepingen
goed
19. Beheersorgaan Gemeenschapscentrum – Aanstelling leden 2013-2018. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de samenstelling van het beheersorgaan van het
gemeenschapscentrum goed.

20. Gemeentelijke cultuurraad - Aanstelling leden 2013-2018. Goedkeuring.

De gemeenteraad keurt de samenstelling van de gemeentelijke cultuurraad goed
21. Bibliotheek beheersorgaan – Aanstelling leden 2013-2018. Goedkeuring.
Dit agendapunt wordt verdaagd naar de volgende gemeenteraad.

22. Gemeentelijke sportraad - Aanstelling leden 2013-2018. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de samenstelling van de gemeentelijke sportraad goed.

23. Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking en welzijn. Aanstelling leden
2013-2018. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de samenstelling van de gemeentelijke raad voor
ontwikkelingssamenwerking en welzijn goed.
24. Gemeentelijke milieuadviesraad – Aanstelling leden 2013-2018. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de samenstelling van de gemeentelijke milieuadviesraad goed.
Toegevoegde punten
Namens het college

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn - Aanduiding van de vertegenwoordiger van de
gemeente Pepingen. Goedkeuring
Als vertegenwoordiger van de gemeente Pepingen in de bestuursorganen van de Vlaamse
Vervoersmaatschappij De Lijn, gedurende de duur van de legislatuur wordt aangeduid en
voorgesteld : Derijcke Guy als vertegenwoordiger in de algemene vergadering.
Havicrem - Aanduiding van de vertegenwoordiger van de gemeente Pepingen – agenda.
Goedkeuring
De agendapunten van Havicrem crematoriumbeheer goed te keuren op de algemene
vergadering van Havicrem van 26 juni 2013.
Saskia Beeckmans, als effectief vertegenwoordiger en Peter Lacres, als plaatsvervangend
vertegenwoordiger, volmacht te verlenen om de gemeente Pepingen te vertegenwoordigen op
de algemene vergadering van Havicrem van 26 juni 2013 en te mandateren de agendapunten
van de algemene vergadering goed te keuren, alsook op alle volgende algemene
vergaderingen en buitengewone algemene vergaderingen van Havicrem die zullen gehouden
worden tijdens de huidige legislatuur die eindigt op 31 december 2018.
Namens de CD&V-Sp.a-fractie
1. Milieu – Sensibiliseringsactie tegen sluikstorten. Goedkeuring.
2. Reglement geboorte- en adoptiepremies – aanpassingen - Goedkeuring.
3. Uitvoering gemeenteraadsbesluit “Aankoop apparatuur voor meting en registratie van
geluid”.
4. Buitenschoolse kinderopvang “De Kinderschuur”.
5. Fietspad Hoesnaek –Huttestraat.
6. Toekomst inzameling grof vuil huis-aan-huis en op het containerpark.
Vragenmoment voor de inwoners

Frieda De Saeger
Secretaris, i.o.

Eddy Timmermans
Burgemeester

