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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 19
NOVEMBER 2013.
Agenda openbare zitting :

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting van 22 oktober 2013.
Het verslag van de vorige zitting van 22 oktober 2013 wordt goedgekeurd.

2. Haviland Intercommunale – Buitengewone algemene vergadering van 19 december
2013. Agenda – Statutenwijziging – Aanstelling afgevaardigden van de gemeente.
Goedkeuring.
De aanpassing van de statuten van Haviland Intercommunale goed te keuren.
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;
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale
van 19 december 2013 worden goedgekeurd.
De vertegenwoordiger van de gemeente Pepingen is gemandateerd om de agendapunten van
de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 19 december 2013
goed te keuren.
Schepen G Cochez wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger om de gemeente
Pepingen te vertegenwoordigen op de statutaire algemene vergaderingen van Haviland
Intercommunale en schepen G Defloo als plaatsvervangend vertegenwoordiger, tot en met 31
december 2018.
3. Havicrem – Bijzondere Algemene Vergadering van 18 december 2013. Agenda –
Statutenwijziging – Aanstelling afgevaardigden van de gemeente. Goedkeuring.
De agendapunten van de Gewone Algemene vergadering van Havicrem van 18 december
2013 worden goedgekeurd.
Raadslid S. Beeckmans en schepen P. Lacres, worden aangesteld om de gemeente Pepingen te
vertegenwoordigen op de Bijzondere Algemene vergadering van Havicrem van 18 december
2013.
De aangestelde vertegenwoordigers worden gemandateerd om bovengermelde agendapunten
van de gewone algemene vergadering van Havicrem goed te keuren.
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4. Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité Halle-Vilvoorde – Streekpact HalleVilvoorde. Goedkeuring.
De door RESOC Halle-Vilvoorde beschreven strategie en streekdossiers in het “Streekpact
Halle-Vilvoorde 2013-2018” wordt in zijn algemeenheid goedgekeurd.
5. Verkeer en mobiliteit – Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
Kareelstraat naar aanleiding van de herinrichting van de schoolomgeving –
Goedkeuring
Het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Kareelstraat naar aanleiding van
de herinrichting van de schoolomgeving wordt goedgekeurd.
6. Financiën – Lokale Politie Pajottenland – Budget 2014 – Gemeentelijke dotatie
dienstjaar 2014. Goedkeuring.
De gemeenteraad beslist de bijdrage van de gemeente Pepingen, zoals bepaald door het
politiecollege, zijnde € 377.443,97 goed te keuren en aan de politiezone Pajottenland toe te
kennen voor het dienstjaar 2014.
7. Financiën – Gemeentebestuur Pepingen - Budget 2013 – Budgetwijziging nummer 3
exploitatiebudget & 4 Investeringsbudget . Goedkeuring.
De budgetwijziging nr. 3 van het exploitatiebudget en nr. 4 van het investeringsbudget
worden goedgekeurd, waarbij de samenvattingstabel volgend resultaat geeft:
- exploitatiebudget (gewone dienst)
Geraamd budgetresultaat 2013
€ - 496.824,03
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2013
€ 1.649.024,19
- investeringsbudget (buitengewone dienst):
geraamd budgetresultaat 2013
€ 2.997.372,68
geraamd algemeen begrotingsresultaat 2013
€
71,85
8. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Bellingen – Wijziging financieel
meerjarenbeleidsplan. Goedkeuring. Budgetwijziging 2013. Kennisname.
Het financieel meerjarenbeleidsplan van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Bellingen werd
aangepast aan de budgetwijziging en wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.
Het budget 2013 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Bellingen is sluitend zonder
exploitatietoelage en na een gemeentelijke investeringstoelage van € 611.869,98 als volgt :
ONTVANGSTEN
UITGAVEN

Exploitatieontvangsten
Investeringsontvangsten
Exploitatieuitgaven
Investeringsuitgaven

Overschot investeringen : €11.374,88.
Overschot exploitatie : €27.721,68.

4.920,84€
933.624,24€
9.605,00€
922.249,36€
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9. Sport - Toekenning van een bijzondere éénmalige subsidie aan Dandélion.
Goedkeuring.
Dandelion ontvangt een bijzondere eenmalige subsidie van de gemeente. De bijzondere
eenmalige subsidie bedraagt 500 euro.
Toegevoegde punten :
Door het college van burgemeester en schepenen :
Ontwikkelingssamenwerking – Toekenning van een éénmalige gemeentelijke toelage voor
hulp aan de Filipijnen naar aanleiding van de tyfoon.
De gemeenteraad beslist om een éénmalige gemeentelijke toelage van 500 euro toe te kennen
aan consortium 12-12, als financiële ondersteuning voor slachtoffers van de tyfoon in de
Filipijnen op het rekeningnummer BE17000000002121. Via 12-12 bundelen vijf grote
humanitaire organisaties de krachten als noodhulpsituaties ontstaan (Caritas International,
Handicap International, Oxfam Solidariteit, Dokters van de Wereld en Unicef België).

Door de CD&V-Sp.a-fractie
1. Ontwikkelingssamenwerking – Toekenning van een éénmalige gemeentelijke subsidie aan
noodhulp voor Filipijnen (Haiyan 21-21) van 700 euro en Syrië (12-12) van 300 euro.
Goedkeuring.
De gemeenteraad beslist om een éénmalige gemeentelijke toelage van 300 euro toe te kennen
aan de actie Syrië 1212, als financiële ondersteuning ten voordele van de vluchtelingen voor
de Syrische crisis op het rekeningnummer BE19 000 00000 1212.
De gemeenteraad beslist om geen éénmalige gemeentelijke toelage van 700 euro toe te
kennen aan de actie Haiyan 2121, als financiële ondersteuning ten voordele van de
slachtoffers op de Filipijnen op het rekeningnummer BE17 0000 0000 2121.
2. Milieu - Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en
infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen. Wijziging en
verlenging t.e.m. dienstjaar 2018 - Goedkeuring.
3. Bibliotheek. Invoering “E-boeken in de bib”. Intekenen in het project van Bibnet. Tekenen
van principeovereenkomst. Goedkeuring.
4. De provincie wil een vereenvoudiging van het waterlopenbeheer. Er wordt aan de gemeente een
herklassering van waterlopen van derde categorie naar tweede categorie voorgesteld. Motivering
bestuur van niet-herklassering?
5. KWZI Kriekelaerestraat Bellingen. Stand van zaken na overleg met Aquafin.
6. N28 herinrichting dorpskom. Beslissing, intenties van het bestuur na bericht van Agentschap
Wegen en Verkeer.
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Vragenmoment voor de inwoners

Namens de raad :
De secretaris,

De burgemeester

F. De Saeger

E. Timmermans

