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

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN
ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI
2013.
AGENDA :
1. Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting van 21 mei 2013.
Het verslag van de vorige zitting van 21 mei 2013 wordt behandeld en goedgekeurd.

2. Gemeentelijke Holding – Algemene vergadering van 26 juni 2013 – Bekrachtiging van
de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 mei 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
28 mei 2013 betreffende de aanduiding van schepen Peter Lacres als effectief
vertegenwoordiger van de gemeente Pepingen in de bestuursorganen vande Gemeentelijk
Holding – Sint-Annadreef 68b - 1020 Brussel, gedurende de volledige legislatuur (2013-2018).

3. Ethias - Aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordiger. Goedkeuring.
Als vertegenwoordiger van de Gemeente Pepingen in het bestuursorgaan van Ethias, Prins
Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt wordt aangeduid en voorgesteld :
-

Schepen Greta Cochez – Teleweidestraat 2 – 1670 Pepingen als effectief
vertegenwoordiger en schepen Gerard Defloo – Hollestraat 16 – 1670 Pepingen als
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering gedurende de
volledige legislatuur.

4. Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting – Aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur. Goedkeuring.
Schepen Greta Cochez – Teleweidestraat 2 – 1670 Pepingen wordt aangesteld als effectief
vertegenwoordiger en schepen Peter Lacres – Eeckhoudtstraat 26 – 1670 Pepingen als
plaatsvervanger, om de gemeente Pepingen te vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur van
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de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting CVBA met Sociaal Oogmerk –
Bezemstraat 83 B 131 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw, gedurende de volledige legislatuur (20132018).

5. Autonoom Gemeentebedrijf Pepingen – Goedkeuring Jaarrekening 2012 – Kwijting
bestuurders en college van commissarissen – Kennisname verslag van College van
Commissarissen.
De jaarrekening 2012 van het Autonoom Gemeentebedrijf Pepingen wordt goedgekeurd.
De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders en neemt kennis van het verslag van
het college van commissarissen en verleent kwijting aan het college van commissarissen.

6.Autonoom Gemeentebedrijf Pepingen – Budget 2013 – Budgetwijziging nummer 1
& 2 . Goedkeuring.
De 1e budgetwijziging voor het dienstjaar 2013 van het Autonoom Gemeentebedrijf Pepingen,
goedgekeurd door de raad van bestuur in zitting van 11 juni 2013, wordt goedgekeurd als
volgt :

Werkingsbudget AGB Pepingen
UITGAVEN

(BTW incl.)

TOTAAL

15.800€

Budgetwijziging Nieuw
1
totaal
3178 €
18.978 €

INKOMSTEN

BW 1

Nieuw
totaal
18.978€

+9.342,33 €

19.342,33 €

TOTAAL
Werkingsinkomsten verlies vorige dj.
Werkingstoelage gemeente dj 2012

10.000 €

Investeringsbudget AGB Pepingen – te voorziene uitgaven, te financieren met
een toelage van de gemeente Pepingen.
1. OC Bogaarden

Totaal

2013
5.000€

2014
-

2015
-

2016

2. Houtzagerij

Totaal

2013
0

2014
0

2015
0

2016
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3. Sporthal

Totaal

2013
48.600€

2014
866.700€

2015
866.700€

2016

2015

2016

4. Aankoop van informaticamaterieel

Totaal

2013
2.420 €

2014

Investeringsbudget AGB Pepingen
INKOMSTEN
De nodige budgetten worden voorzien door een gemeentelijke investeringstoelage per
project aan het AGB, zoals voorzien bij de uitgaven.

7.Autonoom Gemeentebedrijf Pepingen - Beheersovereenkomst tussen de Gemeente
Pepingen en het Autonoom Gemeentebedrijf. Wijziging. Goedkeuring.
In artikel 2 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente Pepingen en het AGB Pepingen,
goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 september 201, wordt in paragraaf 5 de volgende
tekst geschrapt :
 het project Zagerij: de Zagerij zal door de gemeente Pepingen in erfpacht worden
gegeven aan het AGB dat zal instaan voor de verbouwingswerken en voor de
exploitatie van de bibliotheek. Het gedeelte kinderopvang zal kosteloos ter
beschikking worden gesteld door het AGB;
Aan het Autonoom gemeentebedrijf worden
-

de reeds betaalde exploitatie- en investeringsfactuur met betrekking tot het project
Zagerij terugbetaald;

-

lopende overeenkomsten met betrekking tot dit project zullen goedgekeurd en
afgesloten worden en eventueel andere overeenkomsten dewelke op naam van het
AGB zouden staan zullen overgenomen worden.

8.Privaat patrimonium - Aanpassing gebruikersregelement tussen het gemeentebestuur
en voetbalclub FC Pepingen. Goedkeuring
De beslissing van de gemeenteraad van 19 november 2009 betreffende de goedkeuring van
het gebruikersreglement tussen het gemeentebestuur en voetbalclub FC Pepingen, wordt
opgeheven, vanaf de datum waarop de ontwerpovereenkomst vermeld in artikel 2 van deze
beslissing, getekend wordt.
De raad verklaart zich akkoord met de gewijzigde overeenkomst inzake de vaststelling van de
gebruiksvoorwaarden van het gemeentelijk recreatiegebied Stadion Paul Claes.
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9. Aanstelling wetsdokter gemeente Pepingen. Goedkeuring.
De Raad beslist de enige kandidaat, dokter Berthot Jean Marie – Hoesnaek 23 – 1670
Pepingen, aan te stellen als wetsdokter voor de gemeente Pepingen, voor de periode ingaand
op 01/07/2013 en eindigend op 30/06/2019.

10. Financiën – Gemeentebestuur Pepingen - Budget 2013 – Budgetwijziging nummer 1
exploitatiebudget & 2 Investeringsbudget – Financieel meerjarenbeleidsplan.
Goedkeuring.
De budgetwijziging nr. 1 van het exploitatiebudget en nr. 2 van het investeringsbudget en het
aangepast meerjarenplan worden goedgekeurd, waarbij de samenvattingstabel volgend
resultaat geeft:
- exploitatiebudget (gewone dienst)
Geraamd budgetresultaat 2013
€ - 372.251,58
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2013
€ 1.773.596,64
- investeringsbudget (buitengewone dienst):
geraamd budgetresultaat 2013
€ 1.381.040,20
geraamd algemeen begrotingsresultaat 2013
€-1.616.260,63

11. Financiën – BBC - Beleidsdomeinen en beleidsvelden – Goedkeuring.
Overeenkomstig artikel 5 van het besluit van 26 juni 2010 van de Vlaamse Regering
betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, werd door de gemeenteraad 5 beleidsdomeinen
vastgesteld met daaraan de beleidsvelden gekoppeld.

12. Financiën – Motie in verband met de financiële toestand van de 13
centrumgemeenten - Goedkeuring
De gemeenteraad keurt de motie i.v.m. de toelage van het gemeentefonds goed.

13.Vrije tijd – Bijzonder gemeentelijk politiereglement met betrekking tot het
organiseren van voor het publiek toegankelijke feestelijkheden en evenementen Goedkeuring
Het gemeenteraadsbesluit dd. 18.12.2008 houdende de goedkeuring van het bijzonder
politiereglement m.b.t. het organiseren van voor het publiek toegankelijke feestelijkheden en
evenementen, wordt opgeheven en een bijzonder gemeentelijk politiereglement met
betrekking tot het organiseren van voor het publiek toegankelijke feestelijkheden en
evenementen wordt goedgekeurd.
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14. Kinderopvang – Samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur Pepingen
en ’t Breugelkind. Bepalen van de gemeentelijke bijdragen en de tarieven en aanpassing
huishoudelijk reglement. Goedkeuring.
De aanpassing van de tarieven van de Kinderschuur – Maan Pepingen, vanaf 1 april 2013
worden goedgekeurd.
De afrekeningen van de Kinderschuur - Maan Pepingen worden goedgekeurd voor de
volgende boekjaren :
2010 = € - 20.520,49 verlies
2011 = € - 48.363,60 verlies
2012 = € - 36.467,62 verlies
De geraamde gemeentelijke bijdrage van de Kinderschuur – Maan Pepingen van het
dienstjaar 2013 = € - 39.200 verlies wordt goedgekeurd.
De wijzigingen aan het huishoudelijk reglement worden goedgekeurd

15.Lokaal Overleg Kinderopvang – Aanstelling leden raad 2013-2018. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de samenstelling “Lokaal Overleg Kinderopvang” goed.

16.Gemeentelijke middenstandsraad - Aanstelling leden 2013-2018. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de samenstelling de “Middenstandsraad Pepingen” goed.

17.Bibliotheek beheersorgaan – Aanstelling leden 2013-2018. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de samenstelling van de het bibliotheek beheersorgaan goed.

18. Milieu - Gemeentelijke premieregeling voor de bouw van individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties bij particuliere woningen. Opheffing besluit. Goedkeuring.
De gemeenteraadsbeslissing van 9 maart 2004 houdende de goedkeuring van het
gemeentelijke premieregeling voor de bouw van individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties
bij particuliere woningen, wordt opgeheven.

19. Milieu - Retributiereglement voor de huis-aan-huis inzameling en de verwerking van
grof vuil vanaf 01/07/2013. Goedkeuring.
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De huis-aan-huis ophaling en de verwerking van grof vuil wordt betalend voor de inwoners
vanaf 1 juli 2013. De ophaling zal gebeuren op afroep door vrachtwagens voorzien met
geijkte weegcellen.
De retributie voor de huis-aan-huis ophaling en de verwerking van grof vuil bedraagt 0,26
€/kg en dient via bancontact of prepaid kaart onmiddellijk door de inwoners betaald te worden
bij de ophaling van het grof vuil.

20. Gecoro - Aanstelling leden 2013-2018. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de samenstelling van de GECORO goed.

21.Ruimtelijke ordening - Gratis grondafstand verkaveling Paternot, Kamstraat –
Ontwerp van akte - Aanduiding ondertekening akte - Goedkeuring
De gemeenteraad keurt het ontwerp van akte voor de gratis grondafstand opgelegd in de
verkavelingvergunning, opgemaakt door de heer Hans Vereeken, notaris met referentie KD
13-HV-0074/001 goed.
De Burgemeester Eddy Timmermans en de gemeentesecretaris Frieda De Saeger worden
aangeduid om de gemeente vertegenwoordigen bij het verlijden van de authentieke akte.

Toegevoegde agendapunten door de CD&V-Sp.a-fractie :

1.Milieu – Sensibiliseringsactie tegen sluikstorten. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de voorgestelde sensibiliseringsactie om het sluikstorten in onze
gemeente te verminderen niet goed.

2.Reglement geboorte- en adoptiepremies – aanpassingen - Goedkeuring.
Het aangepaste reglement inzake geboorte- en adoptiepremies wordt goedgekeurd.

3.Voorstel om verkeersborden "doorlopende straat" in Pepingen te realiseren.
Goedkeuring.
Op een eerstvolgende gemeenteraad en na raadpleging van de dienst, zal het punt aangaande
verkeersborden "doorlopende straat" verder behandeld worden.
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4.Politiewerking in de zone Pajottenland, zonaal veiligheidsplan:
Toelichting werking - Stand van zaken.

Vragenmoment voor de inwoners

Namens de raad :
De secretaris,

De burgemeester

F. De Saeger

E. Timmermans

