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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
DECEMBER 2013.
Agenda openbare zitting :

1. Kennisname afstand mandaat als gemeenteraadslid door de heer Claes Paul –
Installatie van de heer De Vos René als gemeenteraadslid en eedaflegging.
Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting van 19 november 2013.
Het verslag van de vorige zitting van 19 november 2013 wordt goedgekeurd.
3. Haviland Intercommunale – Vervanging gemeentelijke effectieve vertegenwoordiger
voor de raad van bestuur. Goedkeuring.
Raadslid A. De Roubaix wordt als bestuurder bij Haviland Intercommunale voorgedragen, in
vervanging van dhr. Paul Claes. Het mandaat van bestuurder van Haviland eindigt met de
vernieuwing van de raad van bestuur op de algemene vergadering van 2019.
4. AGB Pepingen - Strategische meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014 .
Goedkeuring.
De raad keurt het strategische meerjarenplan 2014-2019, bestaande uit een strategische nota
en een financiële nota goed.
De raad keurt het budget 2014, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota goed.
5. AGB Pepingen – Goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen de Gemeente
Pepingen en het AGB Pepingen – Periode 2013-2019.
De raad keurt de beheersovereenkomst goed tussen de gemeente Pepingen en het autonoom
gemeentebedrijf Pepingen – Periode 2013 – 2019, met voorgelegde inhoud.

6. AGB Pepingen - Wijziging van de statuten aan de Gemeente Pepingen. Goedkeuring.
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Kennis te nemen van het voorstel tot statutenwijziging, inbegrepen de motieven voor het
behoud van het AGB, in de beslissing van de raad van bestuur van 3 december 2013 ter
motivering van de blijvende keuze voor externe verzelfstandiging.
Tot het behoud van het autonoom gemeentebedrijf AGB Pepingen, onder overname van de
overwegingen uit voormeld verslag.
De statuten van het AGB Pepingen, zoals in gecoördineerde vorm zoals dit wordt voorgelegd,
wordt goedgekeurd.
7. Ontmoetingscentrum Bogaarden – Aanstelling vertegenwoordiger in de vereniging
voor mede-eigenaars. Goedkeuring.
Raadslid S. Beeckmans wordt :
- voorgedragen als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur Pepingen in de
algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars;
- gemandateerd om de agendapunten goed te keuren, nadat deze zijn goedgekeurd door
het college van burgemeester en schepenen.
8. Fiscaliteit – Aanslagjaar 2014 -2019 - Aanslagvoet van de aanvullende
gemeentebelasting op de personenbelasting. Goedkeuring.
Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten
laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.
De belasting wordt vastgesteld op 7,8 % van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het Rijk
verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het
inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande
jaar.
9. Fiscaliteit - Aanslagjaar 2014 – 2019 – Opcentiemen op de onroerende voorheffing.
Goedkeuring.
Er worden voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019, 1350 gemeentelijke opcentiemen op de
onroerende voorheffing gevestigd ten laste van alle inwoners die belastbaar zijn in de
gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

10. Toelage aan Artsen Zonder Grenzen . Opheffing beslissing gemeenteraad van 23
december 2003. Goedkeuring.
De beslissing van de gemeenteraad van 23 december 2003 betreffende de toekenning van een
jaarlijkse toelage van 124€ aan Artsen Zonder Grenzen wordt opgeheven vanaf 1/1/2014.
11. Organisatie vieringen gouden, diamanten, briljanten bruiloften – aanpassing bedrag
geschenk. Goedkeuring.
De beslissing van de gemeenteraad van 21 juni 2007 – artikel 2 wordt als volgt aangepast :
Het bedrag van het gemeentelijk geschenk bedraagt maximum :
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€ 100,00 voor een gouden bruiloft,
€ 150,00 voor een diamanten
€ 175,00 briljanten bruiloft.

12. Stopzetting toekenning van een jaarlijkse toelage aan de VZW Beschuttende
Werkplaatsen Pajottenland voor het onderhoud van de school- en speeltuinen van de
vrije basisschool Pepingen en Heikruis (Harten Troef). Goedkeuring
Dit agendapunt wordt verdaagd.
13. Cultuur – Convenant betreffende Toeristisch Recreatieve werking regio Groene
Gordel 2014-2019.
De gemeente Pepingen ondertekent het convenant met de provincie Vlaams-Brabant inzake
Toerisme en Recreatie.
Dit convenant wordt afgesloten voor een periode van zes jaar: van 1 januari 2014 tot en met
31 december 2019 en is nadien telkens verlengbaar voor een periode van zes jaar.
De jaarlijkse bijdrage bedraagt 0,5 euro per inwoner, gebaseerd op het inwonersaantal van
januari 2013, en dit voor de volledige legislatuur. De toelage voor de gemeente Pepingen
bedraagt: 4.417 inwoners x € 0,50 = € 2.208,50 euro en zal in de begroting voorzien worden
bij beleidsveld 529-6493000.
14. Vrije tijd – gebruiksovereenkomsten voor diverse zalen – aanpassing
gebruikersvergoeding. Goedkeuring.
Deze beslissing wordt niet goedgekeurd.
15. Vrije Tijd – Aanpassing subsidiereglement groepsvervoer voor erkende verenigingen
– goedkeuring.
De raad beslist om het voorziene budget voor subsidies groepsvervoer voor erkende Pepingse
verenigingen te verlagen naar € 1.500.
16. Gemeentelijke seniorenadviesraad Pepingen – statuten – wijziging. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de statuten van de seniorenadviesraad goed zoals dit wordt
voorgelegd.
17. Gemeentelijke seniorenadviesraad Pepingen – Aanstelling leden raad 2013 – 2018 –
wijziging. Goedkeuring.
In het gemeenteraadsbesluit van 30 april 2013 betreffende aanstelling leden raad 2013 – 2018
wordt volgende tekst toegevoegd aan
Stemgerechtigde vertegenwoordigers :
1.
Stemgerechtigde vertegenwoordigers van de ouderenverenigingen
Julien Lerinckx – seniorenbond Heikruis
René Brancart – seniorenbond Heikruis
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2.
Vertegenwoordiging vanuit de ouderenvoorzieningen
Anja Vandermotten – WZC Mater Dei
In het gemeenteraadsbesluit van 30 april 2013 betreffende aanstelling leden raad 2013 – 2018
wordt volgende tekst geschrapt in:
Stemgerechtigde vertegenwoordigers :
4. Vertegenwoordiging van niet georganiseerde ouderen
Koen Overlaet
Niet-stemgerechtigden
2. Externe deskundigen
Carine Van Rossom – werkzaam zorgsector

18. OCMW Pepingen BBC - bepalen van de prioritaire doelstellingen - ocmw
meerjarenplan 2014-2019 – goedkeuring.
De raad bepaalt dat volgende doelstellingen als prioritair worden opgenomen in het
meerjarenplan :
BD 1 : De woonnood in Pepingen aanpakken door het aanbod sociaal
huren uit te breiden en mensen toe te leiden naar het (extern) aanbod.
BD 3 : De bestaande LOI- en kinderopvanghuisvesting aanpassen aan
de huidige noden.
De raad keurt het meerjarenplan van het OCMW 2014-2019 goed.
19. OCMW Pepingen budget van het ocmw boekjaar 2014 – goedkeuring
De raad keurt het budget 2014 van het OCMW goed.
20. Milieu - Nieuwe samenwerkingsovereenkomst INL-project 2014-2015. Goedkeuring.
De gemeenteraad beslist deel te nemen aan het project ‘Intergemeentelijke Natuur- en
Landschapsploegen 2014-2015’.
De gemeente neemt deel aan de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen met 1,5
voltijdse equivalenten (VTE) waarbij 1 VTE = 1450 uren, met als richtinggevende kostprijs
27.500 euro (excl. BTW) per VTE.

21. Ruimtelijke ordening - Aanpassing verordening gemeentelijke activeringsheffing
onbebouwde percelen – Goedkeuring.
De gemeenteraadbeslissing van 17 september 2013, houdende activeringsheffing onbebouwde
percelen – Grond- en Pandendecreet. Dienstjaar 2014-2019, wordt ingetrokken.
De gemeenteraad keurt volgende activeringsheffing onbebouwde percelen – Grond- en
Pandendecreet. Dienstjaar 2014-2019 goed.
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22. Woonwinkel Pajottenland – Goedkeuring budget voor de 3de subsidieperiode (van 1
november 2014 tot en met 31 oktober 2017)
De gemeenteraad keurt het budget, opgesteld door Woonwinkel Pajottenland goed.
De gemeenteraad mandateert Erik Moens, coördinator Woonwinkel Pajottenland, de
subsidieaanvraag te vervolledigen.
23. Beleids- en beheerscyclus : strategische meerjarenplanning 2014-2019 – gemeente
Pepingen. Goedkeuring.
Het strategisch meerjarenplan 2014-2019, bestaande uit een strategische nota en een
financiële nota, in al zijn bepalingen goed te keuren.

24. Beleids – en beheerscyclus : budget 2014 – gemeente Pepingen. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt het budget 2014, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota,
goed.

Toegevoegde punten namens het college van burgemeester en schepenen :
OCMW Pepingen - Boekjaar 2013 – budgetwijziging 1 exploitatie – Kennisname.
De raad neemt kennis van de budgetwijziging 1 van het boekjaar 2013 - exploitatie .De
gemeentelijke toelage dient niet aangepast te worden.
Overheidsopdracht - Aankoop tweedehands bestelwagen – Goedkeuring principe lastvoorwaarden en gunningswijze.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013-085 en de raming voor de
opdracht “aankoop tweedehands bestelwagen”, 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 € 23.140,50 excl. btw of € 28.000,00 incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Toegevoegde punten namens CD&V-Sp.a-fractie
1. Cultuur - Jaarlijkse toelage aan vzw ’t Schoolhuys voor het energieverbruik
(elektriciteit en gas) voor allerlei activiteiten uitzonderlijk de commerciële activiteiten
van verenigingen en privéfeesten bij gebruik van zaal en keuken. Goedkeuring.
Deze beslissing werd door de gemeenteraad niet goedgekeurd.
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2. N28 herinrichting dorpskom. Stand van zaken (opsplitsing werken, camera’s, intenties
bestuur, welke beslissing in de voorgestelde opties Agentschap Wegen en Verkeer, ...).

3. Openbare werken : signalisatievergunning doortocht Pepingen. Goedkeuring
De gemeenteraad kon niet beslissen dat de gemeenteraad bevoegd was om een
signalisatievergunning af te geven.
De beslissing genomen door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 15
januari 2013 betreffende de intrekking van de signalisatievergunning doortocht Pepingen
bestaande uit de fasering met omleidingen die op het overleg met de politie dd. 08/07/2009
zijn afgesproken, wordt ingetrokken.
De signalisatievergunning doortocht Pepingen bestaande uit de fasering met omleidingen die
op het overleg met de politie d.d. 08/07/2009 zijn afgesproken en bevestigd door de politie op
20/12/2012, wordt afgeleverd.Deze signalisatievergunning loopt van 1/1/2014 tot 31/12/2015
4. KWZI Kriekelaerestraat Bellingen. Stand van zaken na overleg met Aquafin en buurt
op 3/12/2013.

Vragenmoment voor de inwoners

Namens de raad :
De secretaris,

De burgemeester

F. De Saeger

E. Timmermans

