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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 22
OKOTBER 2013.
Agenda openbare zitting :
0. Toelichting werking Pajottenland + door Jos Huwaert.
1. Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting van 17 september 2013.
Het verslag van de gemeenteraadszitting van 17 september 2013 wordt goedgekeurd.
2. Intercommunale Haviland – Buitengewone algemene vergadering 19 december 2013.
– Agenda/statutenwijziging. Goedkeuring.
De aanpassing van de statuten van Haviland Intercommunale worden goedgekeurd.
De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om de statutenwijziging van de
buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 19 december 2013
goed te keuren.
3. Riobra - Buitengewone algemene vergadering van 6 december 2013. Aanduiding
gemeentelijke afgevaardigden - Agenda. Goedkeuring.
De punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Riobra van
6 december 2013 goed te keuren. De voorgestelde statutenwijziging goed te keuren.
G. Defloo en G. Cochez worden aangeduid als volmachtdragers op de buitengewone
algemene vergadering van Riobra van 6 december 2013 waarbij deze volmachtdragers ook
plaatsvervanger van elkaar zijn, met het mandaat om te handelen en te beslissen conform de
beslissing van de gemeenteraad en elk deelnemen aan de stemmingen voor de helft van de
stemmen toegekend aan de gemeente.
4. Havicrem – Algemene vergadering van 18 december 2013 – Statutenwijziging.
Aanduiding gemeentelijke afgevaardigden - Agenda. Goedkeuring.
De gemeenteraad geeft aan S. Beeckmans en P. Lacres, de volmacht om de gemeente
Pepingen te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van Havicrem op 18 december
2013 en de te mandateren de agendapunten goed te keuren.
5. Infrax West – Buitengewone Algemene Vergadering van 25 november 2013.
Aanduiding gemeentelijke afgevaardigden - Agenda. Goedkeuring
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Voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Infrax West van 25 november 2013 wordt
aangeduid als effectief vertegenwoordiger schepen P. Lacres en als plaatsvervanger
gemeenteraadslid S. Beeckmans
De Raad verleent zijn goedkeuring aan de punten vermeld in de bovenvermelde agenda
waarover een beslissing moet genomen worden.
6. Autonoom Gemeentebedrijf Pepingen – Budget 2013 – Controlebevoegdheid van de
commissarissen. Kennisname halfjaarlijkse boekhoudkundige staat.
De gemeenteraad neemt kennis van de halfjaarlijkse boekhoudkundige staat van het dienstjaar
2013 van het Autonoom Gemeentebedrijf Pepingen, opgesteld volgens het schema van de
balans en de resultatenrekening door de heer Jeroen Vanderlinden/Partner Thesorafisc
Accountants & Belastingconsulenten.

7. Financiën – Gemeenterekening 2012. Definitieve vaststelling door de gouverneur van
de provincie Vlaams-Brabant. Kennisname.
De raad neemt kennis van de mededeling van de vaststelling door de gouverneur van de
provincie Vlaams-Brabant van het besluit van de gemeenteraad van
21 mei 2013, houdende goedkeuring van de gemeenterekening van het dienstjaar 2012.
8. Financiën – Budget 2013 – Budgetwijziging 3 & 4. Goedkeuring.
Dit agendapunt werd verdaagd.

9. Financiën - Overheidsopdracht - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en
kostprijsraming aankoop kopieertoestel(len).
De goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013-082 en de raming voor
de opdracht “Aankoop kopieertoestel(len)”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 24.793,39 excl. btw of € 30.000,00 incl. 21%
btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

10. Openbare werken - Overheidsopdracht - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze
en kostprijsraming aankoop tractor met maai- en opzuigsysteem.
De goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013-081 en de raming voor
de opdracht “Aankoop tractor met 'maai- en ruimcombinatie'.”, opgesteld door het
Gemeentebestuur Pepingen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 185.950,41 excl. btw of € 225.000,00 incl. 21%
btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.
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11. Mobiliteit - Subsidies voor mobiliteitsprojecten op school Dr. Mobi – Samenwerking
van basisschool Harten Troef en basisschool Spring in’t Veld met de gemeente.
Goedkeuring.
De samenwerking met de basisscholen Harten Troef Pepingen en Spring in’t veld Bellingen in
kader van de aanvraag tot subsidies voor mobiliteitsprojecten op school Dr. Mobi van de
provincie voor het schooljaar 2013-2014 wordt goedgekeurd.

12. Jeugd - Gemeentelijk reglement voor projecttoelagen. Goedkeuring.
De raad keurt het reglement betreffende het toekennen van een projecttoelage goed zoals dit
wordt voorgelegd.
13. Jeugd – Huurovereenkomst speelweide Bellingen – Aanpassing – Goedkeuring.
De gemeenteraadbeslissing van 16 oktober 2008 voor het huren van een onroerend goed te
gebruiken als speelruimte, in uitvoering van het jeugdbeleidsplan 2008-2010 Pepingen, wordt
opgeheven, na het tekenen van de nieuwe overeenkomst.
De gemeenteraad keurt de overeenkomst voor het huren van een onroerend goed te gebruiken
als speelruimte goed zoals dit wordt voorgelegd.
14. Jeugd – Toekenning van een éénmalige toelage aan GVB Spring in ‘t veld Bellingen
voor het onderhoud van de speeltuin. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de aanvraag van de directie van de GBV‘Spring in’t veld, voor een
eenmalige financiële tussenkomst van 500 euro, voor de aankoop van houtschors voor de
speelweide van Bellingen goed.
De toelage zal betaald worden na voorlegging van de aankoopfactuur.

15. Cultuur– Toekenning van een bijzondere eenmalige subsidie aan de vzw Mansveld.
Goedkeuring.
De vereniging ‘vzw Mansveld’ ontvangt een bijzondere eenmalige subsidie van de gemeente
voor de uitgave van het kunstboek ‘Atopia’.
De bijzondere eenmalige subsidie bedraagt 500 euro. Deze subsidie zal betaald worden op
artikel 76210/332-02.
16. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Bellingen – Budgetwijziging 2013. Goedkeuring.
Dit agendapunt werd verdaagd.

4

17. Milieu – Retributiereglement op de afgifte van huisvuilzakken voor restafval, PMDzakken en GFT-zakken. Aanpassing. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt het aangepast retributiereglement op de afgifte van huisvuilzakken
voor restafval, PMD-zakken en GFT-zakken goed.
18. Milieu – Toekenning vergoeding inzameling taxussnoeisel aan een project,
instantie,… ter bestrijding van kanker. Goedkeuring.
Het college wordt gemachtigd om jaarlijks de keuze van het project, instantie,… ter
bestrijding van kanker te bepalen waar de vergoeding die zal ontvangen worden voor de
inzameling van taxussnoeisel door deelname aan de taxussnoeiselinzamelactie ‘Vergroot de
Hoop’ integraal aan zal worden geschonken, na advies ingewonnen te hebben van de
adviesraad “Pepingen Solidair”.

19. Ruimtelijke ordening - Aanpassing reglement sociaal wonen. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt het aangepast reglement sociaal wonen goed zoals het wordt
voorgelegd.

Toegevoegde punten CD&V-Sp.a-fraktie
1. Leefmilieu: Ondertekening van het Vlaams-Brabantse Klimaatengagement. Motivering
College niet deelname. Goedkeuring ondertekening.
2. Bibliotheek: Gopress (digitale kranten) voor bibliotheek: activeren & introduceren.
Goedkeuring.
3. Titel ere-schepen Luc Decrick.
4. Herinrichting N28 centrum Pepingen. Snelheidsbeperking invoeren en weren
uitzonderlijk vervoer.
5. Plattelandsfonds: 8% afstaan aan OCMW voor actie plattelandsarmoede.

Vragenmoment voor de inwoners

Namens de raad :
De secretaris,

De burgemeester

F. De Saeger

E. Timmermans

