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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 17
SEPTEMBER 2013.
AGENDA :
1. Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting van 25 juni 2013.
Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.
2. Aanpassing huishoudelijk reglement. Aanpassing. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement goed zoals het wordt goedgekeurd.

3. Infrax West - Buitengewone algemene vergadering van 25/11/2013. Aanstelling
gemeentelijke vertegenwoordigers – Agenda – Goedkeuring.

Voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Infrax West van 25 november 2013
wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger schepen P. Lacres, en als plaatsvervanger
raadslid S. Beeckmans.
De Raad verleent zijn goedkeuring aan de punten vermeld in de voorgelegde agenda waarover
een beslissing moet genomen worden.

4. Overeenkomst tussen de Belgische Staat en de gemeente Pepingen betreffende de afgifte van
biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten
aan Belgische burgers. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de overeenkomst tussen de Belgische Staat en de gemeente Pepingen
betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van
biometrische paspoorten aan Belgische burgers goed.
5. Financiën – Budget 2013 – Budgetwijziging 1 & 2 – Standpunt gouverneur. Kennisgeving.

De raad neemt kennis van de brief van de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant
met als ref. DBS 2013 - 10637, betreffende de mededeling dat er geen reden is om de
beslissing van de gemeenteraad van 25 juni 2013 betreffende de goedkeuring van de
budgetwijziging 2013 nr. 1 (gewone dienst) & nr. 2 (buitengewone dienst) te schorsen.
De gouverneur stelt dat bij nazicht van het budget is gebleken dat de budgetwijziging nummer
2, buitengewone dienst negatief afsluit. Hij stelt dat dit negatief saldo kan weggewerkt
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worden door overboeking uit de gewone dienst in de volgende budgetwijziging. Zo niet zal hij
schorsend optreden.
6. Financiën - Overheidsopdracht – Principebeslissing aangaan van leningen in functie van
thesaurie. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

De gemeenteraad keurt het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht “Lening
thesaurie” goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 313.565 incl.btw .
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. De opdracht zal
Europees bekend gemaakt worden.
7. Cultuur - Aanvraag tot erkenning als sociaal-culturele vereniging door feitelijke vereniging
“Pepingse Pipe Band”. Goedkeuring.

De vereniging “Pepingse Pipe Band” wordt door de raad erkend als socio-culturele
vereniging. De “Pepingse Pipe Band” heeft als belangrijkste doelstelling het aanleren en
spelen van de Schotse doedelzak, snare- en basedrum, zowel aan volwassenen als aan de
jeugd. De “Pepingse Pipe Band” wil kwaliteitsvolle muziek brengen en de Schotse muziek
met het nodige respect verspreiden.
Als gevolg van de erkenning van de ‘Pepingse Pipe Band’ ontvangt de vereniging jaarlijks
een forfaitaire basissubsidie van 50 euro en een actie-ondersteunende subsidie, toegekend op
basis van een puntensysteem, vernoemd in artikel 16 van het ‘Gemeentelijk reglement voor de
subsidiëring van erkende Pepingse verenigingen’. Als erkende vereniging kan zij beroep doen
op alle voordelen opgesomd in artikels 17 t.e.m. 25 van hetzelfde gemeentelijke reglement.
8. Cultuur - Aanvraag tot erkenning als sociaal-culturele vereniging door “Door en voor
Pepingen”. Goedkeuring.

Dit agendapunt wordt verdaagd.
9. OCMW Pepingen – Rekening 2012. Goedkeuring.

De raad stelt de jaarrekening 2012 met bijlagen vast zonder opmerkingen. De rekening 2012
wordt afgesloten met een globaal negatief resultaat van het boekjaar van 445.909,39 EUR.
10. Milieu - Samenstelling gemeentelijke milieuadviesraad. Wijziging. Goedkeuring.

De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgelegde aanpassing van de samenstelling van de
gemeentelijke milieuadviesraad.
11. Ruimtelijke ordening - Verkaveling Consoorten Luyckx Jozef – Kamstraat. Gratis
grondafstand+ aanduiding ondertekenaars akte. Goedkeuring.
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De gemeenteraad keurt het ontwerp van akte voor de gratis grondafstand opgelegd in de
verkavelingvergunning, opgemaakt door de heer Frans Van Achter, notaris met referentie
2009/3787/01-KVC goed met voorgestelde inhoud.
12. Ruimtelijke ordening - Aanpassing Gemeentelijk Reglement Sociaal Wonen. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het gemeentelijk reglement sociaal wonen niet goed.
13. Ruimtelijke ordening - Activeringsheffing onbebouwde percelen – Grond- en Pandendecreet.
Dienstjaar 2014-2019.

Het belastingsreglement gevestigd op de onbebouwde kavels die voorkomen in het
gemeentelijk register van onbebouwde percelen wordt goedgekeurd zoals het wordt
voorgelegd.

Toegevoegde punten
CD&V-Sp.a-fractie
1.
2.
3.
4.

Waterzuivering in Pepingen.
N28: heraanleg doortocht Pepingen.
Plattelandsfonds:
Opname en na-traject VTM tv-serie ‘Amateurs’ in het Pajottenland - Goedkeuring.

Vragenmoment voor de inwoners

Namens de raad :
De secretaris,

De burgemeester

F. De Saeger

E. Timmermans

