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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 28MEI
2014.
Agenda openbare zitting :
1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 29 april 2014.

Het verslag van de vorige zitting van 29 april 2014 wordt behandeld en goedgekeurd
2. Proces-verbaal van de algemene vergadering van 5 mei 2014 van de VME Ring 11 te
Bogaarden. Goedkeuring.

Het proces-verbaal van de algemene vergadering van 5 mei 2014 van de Vereniging van
mede-eigenaars (VME) Ring 11 te Bogaarden, wordt goedgekeurd, zoals dit wordt
voorgelegd.
3. Riobra – Jaarvergadering 20 juni 2014 – Goedkeuring agenda – Bepaling van het mandaat van
de gemeentelijke afgevaardigden.

De punten vermeld op de agenda van de jaarvergadering van Riobra van 20 juni 2014 met
inbegrip van de voorgestelde statutenwijziging worden goedgekeurd en de aangestelde
volmachtdragers worden gemandateerd om op laatstgenoemde jaarvergadering van Riobra
van 20 juni 2014 te handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van de
gemeenteraad.
4. Haviland Intercommunale – gewone algemene vergadering 19 juni 2014 –Goedkeuring
agenda – Bepaling van het mandaat van de gemeentelijke afgevaardigden.

Schepen G. Cochez wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger en schepen Defloo G.
als plaatsvervanger om de gemeente te vertegenwoordigen op de statutaire algemene
vergaderingen van Haviland Intercommunale tot en met 31 december 2018.
De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 19
juni 2014 worden goedgekeurd.
5. Financiën – Budget 2013 – Interne kredietaanpassing exploitatiebudget nummer 1 & interne
kredietaanpassing investeringsbudget nummer 3. Kennisname.
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De raad neemt kennis van de interne kredietaanpassing nummer 1 exploitatiebudget & de
interne kredietaanpassing nummer 3 investeringsbudget van het budget 2013.
6. Financiën - Verslag van de teruggevorderde kosten door de verkozenen voor de gemeenteraad
van Pepingen dienstjaar 2014. Kennisgeving.

De gemeenteraad neemt kennis van het gedetailleerd verslag van de terugbetaling van de
kosten van de mandatarissen, voor het dienstjaar 2013, opgesteld door de gemeentesecretaris
op 30/12/2013
7. Financiën - Gemeenterekening 2013 – Goedkeuring.

De begrotingsrekening 2013 wordt definitief vastgesteld met de volgende saldi:
- budgettair resultaat
gewone dienst : 1.923.632,60 €
buitengewone dienst : - 3.096.179,14 €
gewone dienst : 1.934.424,24 €
buitengewone dienst: - 1.909.795,49 €
De balans en resultatenrekening 2013 van de gemeente Pepingen worden
goedgekeurd.
- boekhoudkundig resultaat

8. Verkeer en mobiliteit - Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer aanpassing
wegmarkering op de Hondzochtstraat – Goedkeuring
De gemeenteraad keurt het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer aanpassing
wegmarkering op de Hondzochtstraat goed, zoals dit wordt voorgelegd.
9. Milieu: Ondertekening Burgemeestersconvenant (‘Covenant of Mayors’) ter realisatie van de
Europese klimaatdoelstellingen (de CO2 uitstoot tegen 2020 met minstens 20% terug dringen)
vanuit het lokale niveau.

De gemeenteraad beslist om als gemeente het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors)
te ondertekenen, en neemt kennis van bijhorende engagementen.
10. Stedenbouw – Gratis grondafstand verkaveling Hofmans Veerle – Oudenaaksestraat –
Goedkeuring.

De verbreding van de bestaande gemeenteweg d.m.v. een gratis grondafstand 5,00m gemeten
vanaf de as van de Oudenaaksestraat, opgelegd aan het verkavelingontwerp ingediend door,
mevrouw Veerle Hofmans voor gronden gelegen te 1671 Pepingen Oudenaaksestraat(E) zn ,
kadastraal bekend , afd. 2 sectie B nr: 74/C, wordt goedgekeurd.
De kavels dienen beperkt te worden tot op 5m uit de as van de voorliggende weg. Deze strook
is bestemd om ingelijfd te worden in het openbaar domein der wegenis voor de symbolische
waarde van 1 euro.
11. Ruimtelijke ordening – Overheidsopdracht – Uitbreiding studieopdracht voor het wijzigen
van een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan voor de realisatie van een sporthal.
Goedkeuring.
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Goedkeuring wordt verleend aan het aanpassen van het ruimtelijk uitvoeringsplan betreffende
de realisatie van een sporthal.
De studieopdracht van studiebureau Arcadis VDS voor het opmaken van een ruimtelijk
uitvoeringsplan betreffende de realisatie van een sporthal, wordt uitgebreid met een
aanvullende opdracht, namelijk het wijzigen van voornoemd ruimtelijk uitvoeringsplan,
conform de prijsofferte van 12 mei 2014 Totale kostprijs : € 12.000 excl. btw of €14.520 incl.
21% btw.

Toegevoegd punt namens het college
Milieu - Exploitatie intercommunaal containerpark te Pepingen – Addendum nr. 2 bij de
samenwerkingsovereenkomst. Bevoegdheidsoverdracht in het kader van het uitvoeren van
overheidsopdrachten aan intercommunale Haviland. Goedkeuring.

De samenwerkingsovereenkomst inzake de exploitatie van het intergemeentelijk
containerpark, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 3 februari 2005 wordt
uitgebreid met een addendum nr. 2.
Conform de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten: wordt Haviland cv – Dorent 5 – 1620 Drogenbos,
aangeduid als de overheid die, gemandateerd wordt om in naam van de gemeente Pepingen bij
de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten, op te treden, in het kader van de
uitvoering van de bepalingen van addendum nr. 2 bij de samenwerkingsovereenkomst.
§2. In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is het bestuur mee
verantwoordelijk, voor alle mogelijke kosten, in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
Toegevoegd punt namens CD&V-Sp.a-fractie
Openbare werken: Signalisatievergunning doortocht Pepingen. Goedkeuring.

Zoals reeds herhaalde maal gezegd, de laatste maal tijdens de gemeenteraad van 29 april
2014, behoort dit agendapunt NIET tot de bevoegdheid van de gemeenteraad (zie de
beslissing van de gouverneur van 23 januari 2014).
De gemeenteraad beslist om het toegevoegd punt van de CD&V-Sp.a-fractie, namelijk :
“Openbare werken: Signalisatievergunning doortocht Pepingen. Goedkeuring.”, af te voeren,
niet te behandelen en dus ook niet te stemmen, rekening houdende met voornoemde
motivatie.

Vragenmoment voor de inwoners

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

E. Timmermans
burgemeester

