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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 29 APRIL
2014.
Agenda openbare zitting :

1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 25 februari 2014. (*)
De gemeenteraad keurt het verslag van de vorige zitting van 25 februari 2014 goed.
2. Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting van 25 maart 2014.
De gemeenteraad keurt het verslag van de vorige zitting van 25 maart 2014 goed.
3. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Aanpassing. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de aanpassingen van het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad goed zoals deze wordt voorgelegd.

4. OCMW-raad - Ontslag van de heer René De Vos als raadslid van het OCMW.
Kennisname. (*)
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van René De Vos als raadslid van het OCMW.
5. Het college van burgemeester en schepenen - Overdracht van bevoegdheid “sport” –
Kennisname.
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van het college aangaande de overdracht van
de bevoegdheid sport van schepen Lacres Peter aan schepen Defloo Gerard.
6. Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerken – dienstjaar 2014 –
2019. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de belasting op huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerken voor
het dienstjaar 2014 tot en met het dienstjaar 2019 goed zoals deze wordt voorgelegd.
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7. Infrax West: gewone en buitengewone algemene vergadering van 3 juni 2014. Agenda.
Aanduiding gemeentelijke afgevaardigde in het sectorcomité Vlaams-Brabant –
Goedkeuring
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de punten vermeld in de bovenvermelde
agenda waarover een beslissing moet genomen worden. Raadslid René De Vos wordt
aangesteld als vertegenwoordiger in het sectorcomité Vlaams-Brabant van Infrax West.
8. PBE – Algemene vergadering van 23 mei 2014 – Agenda - Voorstel statutenwijziging en
aanduiding PBE als distributienetbeheerder in het Vlaams Gewest. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de agendapunten van de algemene vergadering van de PBE van 23
mei 2014 goed inclusief de voorgestelde statutenwijziging en de aanduiding van de PBE als
distributienetbeheerder in het Vlaamse Gewest.
De effectieve volmachtdrager en in voorkomend geval de plaatsvervangende volmachtdrager
mandaat te verlenen om op de algemene vergadering van 23 mei 2014 te handelen en te
beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.

9. Intergas – Jaarvergadering 6.6.2014 – Agendapunten met inbegrip van de voorgestelde
statutenwijziging – Mandateren van de aangestelde volmachtdragers. Goedkeuring.
De punten vermeld op de agenda van de jaarvergadering van 6 juni 2014 met inbegrip van de
voorgestelde statutenwijziging worden door de gemeentraad goedgekeurd en de aangestelde
volmachtdragers worden gemandateerd om op laatstgenoemde jaarvergadering te handelen en
te beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
Schepen Greta Cochez wordt aangesteld als gemeentelijke vertegenwoordiger op de
algemene- en buitengewone algemene vergaderingen,als effectief lidvoor de duur van de
legislatuur.

10. ICT – Goedkeuren protocol van samenwerking met Vera in het kader van virtuele
centrumsteden.
Het ontwerp van protocol van samenwerking op het vlak van ICT en e-governement met het
autonoom provinciebedrijf VERA, dat als bijlage, wordt goedgekeurd door de gemeentraad
zoals dit wordt voorgelegd.

11. Beleids – en beheerscyclus: Budget 2014 – Goedkeuring door de gouverneur.Kennisname. (*)
De raad neemt kennis van de brief van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van
12 februari 2014 betreffende het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013
houdende de vaststelling van het budget 2014.
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12. Verkeer en mobiliteit - Oprichting en samenstelling GBC (gemeentelijke
begeleidingscommissie). Goedkeuring.
Er wordt een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC opgericht als multidisciplinair en
beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum verantwoordelijk voor:
1° de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de
herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan;
2° de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van
projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid.

13. Middenstandsraad – Goedkeuring statuten. (*)
De gemeenteraad keurt de ontwerpstatuten van de gemeentelijke middenstandsraad goed
zoals deze wordt voorgelegd.
14. Bibliotheek – Aanpassing retributiereglement – Goedkeuring. (*)
De gemeenteraad keurt het aangepaste retributiereglement goed zoals dit wordt voorgelegd.
15. Kerkfabriek Sint Amandus Elingen – Meerjarenplan 2014-2019 – Budget 2014 Kennisname: (*)
De gemeenteraad neemt kennis van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 van de
kerkfabriek Sint Amandus Elingen.
16. Ontwikkelingssamenwerking -Aanpassing statuten – Goedkeuring. (*)
Door de meerderheid van de gemeenteraad werd bij de aanvang van de zitting beslist om dit
agendapunt af te voeren en niet te behandelen.

17. Milieu - Samenwerkingsovereenkomst 2014-2015 tussen de provincie Vlaams-Brabant
en de gemeente Pepingen in het kader van de organisatie van de ‘Intergemeentelijke
Natuur- en Landschapsploegen’. Bevoegdheidsoverdracht in het kader van het uitvoeren
van overheidsopdrachten aan Pro Natura vzw. Bekrachtiging van de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen van 25 maart 2014.
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen
van 25 maart 2014 betreffende :
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de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst 2014- 2015 tussen de provincie
Vlaams Brabant en de gemeenten in het kader van een Dienst van Algemeen
Economisch Belang (DAEB), zijnde de organisatie van de ‘Intergemeentelijke Natuur& Lanschapsploegen’(INL-ploegen), als bijlage bij dit besluit, af te sluiten.

de aanduiding van Pro Natura vzw – Roggemanskaai 8 – 1501 Halle, als de overheid
die gemandateerd wordt om in naam van de gemeente Pepingen bij de gunning en de
uitvoering van eventuele overheidsopdrachten, op te treden, in het kader van de
uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst 2014-2015 tussen de provincie
Vlaams-Brabant en de gemeente Pepingen i.k.v. de organisatie van de “Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL)”, conform de wet van 15 juni
2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten.
De gemeente voorziet de nodige kredieten (excl. BTW) in de begrotingen van de komende
jaren, op BBC-artikelnr. BV 680 AR 6139999 (gelijkblijvend beleid) voor:
2014: 27.500 euro X 1,5 VTE (1 VTE = 1450 uren) = 41.250 euro
2015: 28.600 euro X 1,5 VTE (1 VTE = 1450 uren) = 42.900 euro
-

18. Milieu – Toelage inwoners kippenactie - Goedkeuring.
Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op het budget van de gemeente
Pepingen (BBC-artikelnr. BV 329 AR 6159999 - Overige exploitatiekosten) kan het college
van burgemeester en schepenen subsidies toekennen aan de inwoners bij deelname aan de
gemeentelijke kippenactie.
Het college van burgemeester en schepenen zal voorafgaandelijk jaarlijks bepalen of de
kippenactie door de gemeente zal worden georganiseerd en welke modaliteiten hieraan
verbonden zijn.
De eigen bijdrage van de inwoners van Pepingen aan de kippenactie bedraagt 5€/kip.
19. Openbaar domein - Affectatie zone C aan ’t Schoolhuys’ – Goedkeuring
Het onroerend goed, met een oppervlakte van 00a 65ca, conform het opmetingsplan en
proces-verbaal van opmeting van 31 januari 2014, palend aan de Ring wordt overgeheveld
van het privaat domein naar het openbaar domein.
20. Openbaar domein - Vastleggen rooilijn zone C aan ’t Schoolhuys’ – Voorlopige
aanvaarding
De rooilijn opgemaakt door de heer Nico Vanderlinden, landmeter, d.d. 31 januari 2014 wordt
voorlopig vastgesteld.
21. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax West: Toetreding tot Gisactiviteit –
Goedkeuring.
De gemeente treedt toe tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband "Infrax West" met
ingang van 1 januari 2015 voor de Gisactiviteit.
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Toegevoegde punten overeenkomstig artikel 22 van Het Gemeentedecreet namens de CD&VSp.a-fractie
1. Vrije Tijd – Aanpassing subsidiereglement groepsvervoer voor erkende verenigingen
– Verhoging bedrag van 1.500 euro naar 3.000 euro. Goedkeuring. (*)
Door de meerderheid van de gemeenteraad werd bij de aanvang van de zitting beslist
om dit agendapunt af te voeren en niet te behandelen.

2. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Aanpassing op vraag van de
gouverneur. Goedkeuring. (*)

Door de CD&V-SP.a-fractie werd een amendement ingediend met betrekking tot dit
agendapunt. Zie toegevoegde punten raad van 29/04/2014. Op vraag van de CD&VSP.a-fractie werd dit punt niet behandeld.

3. Openbare werken: Signalisatievergunning doortocht Pepingen. Goedkeuring. (*)
Door de meerderheid van de gemeenteraad werd bij de aanvang van de zitting beslist
om dit agendapunt af te voeren en niet te behandelen.

4. Openbare werken: Herinrichting weg naar Terrijst. Onderhandelingen met Agentschap
Natuur en Bos (ANB). Stand van zaken. (*)
5. Plannen Zagerij. OCMW gaat voor de sociale woningen in dit project. Wat zijn de
plannen met de schuur? Stand van zaken. (*)
6. Sluiten van de overwegen in Beert-Bellingen. Onderhandelingen met Infrabel.
Alternatief: brug langs parking. Stand van zaken. (*)
Amendement agendapunt 3. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Aanpassing op
vraag van de gouverneur. Goedkeuring.
Het amendement ingediend door de CD&V-SP.a-fractie, omvattende een volledig
ontwerpbesluit en een besluit bestaande uit artikel 1, met betrekking tot het huishoudelijk
reglement van de gemeenteraad, wordt niet goedgekeurd.
1. Wijziging afgevaardigde in de Watergroep gedurende de duur legislatuur.
Door de meerderheid van de gemeenteraad werd bij de aanvang van de zitting beslist
om dit agendapunt af te voeren en niet te behandelen.
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2. Intergemeentelijke samenwerking noodplanambtenaren: stopzetting samenwerking
Lennik (zie GR-besluit van 15 mei 2008). Goedkeuring.
De raad keurt van dit besluit niet goed.
3. Noodplanning: samenwerking noodplanning met intercommunale Haviland –
Goedkeuring
De raad keurt van dit besluit niet goed.
4. KWZI Kriekelaerestraat Bellingen. Stand van zaken na overleg met Aquafin en
buurt. Alternatief mogelijke inplantingsplaatsen?
5. Riolering in Pepingen: stand van zaken.
6. Vergoeding niet-gemeentelijke zalen. Uitbetaling.
7. ICT-medewerker. Beëindiging contract intergemeentelijke samenwerking. Hoe
wordt deze functie in de toekomst ingevuld?
8. Doortocht Pepingen. Herinrichting dorpskom. Wat is de stand van zaken? Tegen
wanneer kunnen werken aanvangen?

Vragenmoment voor de inwoners
Namens de raad :
F. De Saeger
Secretaris, i.o.,.

E. Timmermans
burgemeester

