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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
FEBRUARI 2013
Agenda openbare zitting :
1. Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting van 28 januari 2014.

Het verslag van de vorige zitting van 28 januari 2014 wordt behandeld en goedgekeurd.
2. Haviland intercommunale – Vervanging gemeentelijke effectieve vertegenwoordiger voor de
raad van bestuur. Goedkeuring.

Raadslid Saskia Beeckmans wordt als bestuurder bij intercommunale Haviland voorgedragen
in vervanging van de heer De Roubaix A.
3.

Aanwijzing provinciale ambtenaar voor het opleggen van gemeentelijke administratieve
geldboetes

De gemeenteraad wijst de heer Johan Guillemyn en mevrouw Greet Van Eygen verder aan als
ambtenaren belast met het opleggen van administratieve geldboetes.
Voor de dossiers met feiten tot 31 december 2013 betaalt de gemeente een vergoeding van 45
euro per geregistreerd dossier. Voor de dossiers met feiten vanaf 1 januari 2014 wordt de
vergoeding gebracht op 65 euro per geregistreerd dossier.
4. Openbare werken: Signalisatievergunning doortocht Pepingen. Intrekking van de beslissing
van de gemeenteraad van 17 december 2013 op vraag van de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant. Goedkeuring.

Het gemeenteraadsbesluit houdende de signalisatievergunning doortocht Pepingen –
goedkeuring genomen in zitting van 17 december 2013 wordt ingetrokken.

5. Verkeer en mobiliteit – Aanvullend politiereglement op de politie van het wegverkeer
uitbreiding bebouwde kom Pepingen – Goedkeuring

De gemeenteraad keurt de uitbreiding van de bebouwde kom in deelgemeente Pepingen goed,
zoals dit wordt voorgelegd.
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6. Cultuur - Lidmaatschap projectvereniging cultuurregio Pajottenland & Zennevallei.
Verderzetting. Goedkeuring.

De gemeente Pepingen verlengt het lidmaatschap projectvereniging “Cultuurregio
Pajottenland & Zennevallei”
Dit lidmaatschap wordt gesloten voor een periode van vijf jaar: van 1 januari 2015 tot en met
31 december 2020;
De gemeenteraad verklaart zich akkoord om jaarlijks een bedrag van 0,2 euro per inwoner bij
te dragen aan de projectvereniging 'cultuurregio Pajottenland & Zennevallei'.
Dit bedrag zal in de begroting worden voorzien bij beleidsveld 729 GBB 6493000
7. Bibliotheek – Vervanging lid bibliotheek beheersorgaan.

Mevrouw Crozaz Sylvianne wordt aangeduid ter vervanging van mevrouw Bodson Ingrid in
het bibliotheekbeheersorgaan.
8. Budget en meerjarenplan van de kerkfabrieken van 2014-2019 – Kennisname.
De schepen van financiën heeft een toelichting gegeven bij dit agendapunt aan de gemeenteraad.

9. Beslissing houdende het bestendigen van de deelname in de Interlokale Vereniging
“Woonwinkel Pajottenland”, de goedkeuring van het subsidiedossier 2015-2017 en het
goedkeuren van de in het subsidiedossier begrootte gemeentelijke bijdragen.

De gemeente wenst deel uit te maken van de Interlokale vereniging “Woonwinkel
Pajottenland, waarvan de samenstelling ongewijzigd is ten opzichte van de huidige
samenstelling;
De gemeente keurt de nieuwe statuten en de nieuwe samenwerkingsovereenkomst goed van
de Interlokale vereniging “Woonwinkel Pajottenland”, welke in werking treedt op 1
november 2014;
De gemeente keurt het voorgelegde subsidiedossier integraal goed.
De nodige kredieten worden in de begrotingsjaren 2015, 2016 en 2017 voorzien voor de
gemeentelijke bijdragen verbonden aan de werking van de Interlokale Vereniging
“Woonwinkel Pajottenland” zoals in het subsidiedossier is begroot. Dit ter verwezenlijking
van de gestelde woonbeleidsdoelstellingen en eventueel aangepast door een
begrotingswijziging.
10. Milieu – Subsidiereglement voor scholen, verenigingen i.k.v. deelname aan gemeentelijke
zwerfvuilacties. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor scholen, verenigingen i.k.v. deelname aan
gemeentelijke zwerfvuilacties goed, zoals dit wordt voorgelegd.

Toegevoegde punten namens CD&V-Sp.a-fractie
1. Aanpassing containerpark. Stand van zaken.
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2. Visie op mobiliteit in de gemeente rekeninghoudend met goedgekeurd mobiliteitsplan o.a.
fietspaden, snelheidsbeperking en snelheidshandhaving.
3. Visie bermonderhoud en -beheer rekeninghoudend met bermdecreet. Onderhoud bermen en
stopzetting gunning aankoop tractor met maai- en ruimcombinatie.
4. Omleidingen bij wegenwerken voor zowel wegverkeer als openbaar vervoer.

Vragenmoment voor de inwoners
Namens de raad :

E. Wyns
Secretaris, i.o., wn.

E. Timmermans
burgemeester

