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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 24 JUNI
2014.
Agenda openbare zitting :

1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 28 mei 2014.
Het verslag van de vorige zitting van 28 mei 2014 wordt behandeld en goedgekeurd.
2. Havicrem – Algemene vergadering van 25 juni 2014 - Goedkeuring agenda – Bepaling
van het mandaat van de gemeentelijke afgevaardigden .
Als vertegenwoordiger van de gemeente voor zowel de gewone als de buitengewone
algemene vergaderingen van Havicrem, voor de legislatuur 2013-2018, wordt aangeduid :
- Beeckmans Saskia, gemeenteraadslid,.als effectief vertegenwoordiger
- Lacres Peter, schepen,.als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Havicrem van 25 juni 2014
worden goedgekeurd.
De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om de agendapunten van de
algemene vergadering van Havicrem van 25 juni 2014 goed te keuren.
3. Organisatie : Charter interne controle/organisatiebeheersing – Gemeente Pepingen.
Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt het charter interne controle/organisatiebeheersing goed met
voorgelegde inhoud.
4. Privaat patrimonium : Aankoop restperceel gelegen te 1670 Pepingen (Heikruis) Ziekenhuisstraat. Voorwaarden. Goedkeuring.
Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden en lasten wordt overgegaan tot de aankoop
van het onroerend goed, gelegen te Heikruis, kadastraal gesitueerd 6° afdeling sec A nr.
177M, met een oppervlakte van 14m², conform het opmetingsplan en proces-verbaal van
opmeting van 10 december 2012 en eigendom van de heer Ronny Luyckx, Ziekenhuisstraat
6, 1670 Heikruis.
De aankoop gebeurt onderhands aan de geschatte prijs door de ontvanger der registratie van €
100 en conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van notariële akte opgesteld door
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notaris Koen Diegenant, met voorgestelde inhoud.

5. Privaat patrimonium – Verkoop restperceel gelegen te 1670 Pepingen (Elingen) –
hoek Hallebaan/Lenniksesteenweg. Voorwaarden. Goedkeuring.
Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden en lasten wordt overgegaan tot de verkoop
van het restperceel, gelegen te 1670 Pepingen (Elingen) – hoek Lenniksesteenweg/Hallebaan,
kadastraal gekend sectie B zonder nummer, met een oppervlakte van 62ca, conform het
opmetingsplan en proces-verbaal van opmeting van 9 januari 2014.
De verkoop gebeurt onderhands aan de geschatte prijs door de ontvanger der registratie van €
5.900 en conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van notariële akte opgesteld
door notaris An-Katrien Van Laer, met voorgestelde inhoud.
6. Cultuur – Derde betalersysteem – Aandeel gemeente gebruik OC ‘t Schoolhuys.
Wijziging - Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de wijziging in verband met aandeel gemeente gebruik OC ’t
Schoolhuys, derde betalersysteem, goed zoals dit wordt voorgelegd.

7. Gemeentelijke administratieve sancties : Nieuwe samenwerkingsovereenkomst inzake
bemiddeling m et de stad Vilvoorde. Goedkeuring.
De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Vilvoorde en de gemeente Pepingen inzake
de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties in het kader van het
veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de
jeugdcriminaliteit, wordt goedgekeurd met voorgestelde inhoud.
8. Kerkfabriek Sint Augustinus Beert – Jaarrekening 2013 – Advies.
De gemeenteraad brengt een gunstig advies over de rekening 2013 van de kerkfabriek Sint
Augustinus Beert is sluitend na een gemeentelijke exploitatietoelage van 0 euro en een
gemeentelijke investeringstoelage €0.
Overschot investering : 3.291,19€
ONTVANGSTEN
UITGAVEN

Exploitatieontvangsten
Investeringsontvangsten
Exploitatieuitgaven
Investeringsuitgaven

14.133,18€
3.872€
9.474,41
11.682,39€

9. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Bellingen - Jaarrekening 2013 – Advies.
De gemeenteraad brengt een gunstig advies over de rekening 2013 van de kerkfabriek Onze
Lieve Vrouw Bellingen die sluitend is na een gemeentelijke exploitatietoelage van 0€ en een
gemeentelijke investeringstoelage van €270.128,22 (zie rubriek 359).
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Tekort investeringen : -1.686,23€
ONTVANGSTEN
UITGAVEN

Exploitatieontvangsten
Investeringsontvangsten
Exploitatieuitgaven
Investeringsuitgaven

2.247,12€
565.288,37
7.590,32€
555.599,72€

Vaststelling : De gemeentelijke aangerekende investeringstoelage bedroeg in 2013 : €
499.687,53, maar staat niet opgenomen in de rekening onder rubriek 3100, omdat het
gedeeltelijk om een prefinanciering gaat, waarvan de kerkfabriek een deel zal terugbetalen.
Onder rubriek 359 werd €270.128,22 ingeschreven, maar niet het volledig bedrag van
€499.687,53. Het saldo van €229.559,31 werd gebruikt om betalingen te doen in 2014 en zal
dus terug te vinden zijn in de rekening 2014.
Wij stellen tevens vast dat een deel van de gemeentelijke exploitatietoelage
(2012)overgedragen werd naar investeringsontvangsten om de erelonen van de architect te
betalen, nl. €11.374,88.
10.Kerkfabriek Sint Theodardus Bogaarden - Jaarrekening 2013 – Advies.
De gemeenteraad brengt een gunstig advies over de rekening 2013 van de kerkfabriek Sint
Theodardus Bogaarden die sluitend is na een gemeentelijke exploitatietoelage van 0€ en een
gemeentelijke investeringstoelage van €26.226,99
Overschot investering : 5.625€
ONTVANGSTEN
UITGAVEN

Exploitatieontvangsten
Investeringsontvangsten
Exploitatieuitgaven
Investeringsuitgaven

14.515,42€
31.851,99€
15.528,15€
26.226,99€

11.Kerkfabriek Sint Amandus Elingen - Jaarrekening 2013 – Advies.
De gemeenteraad brengt een gunstig advies over de rekening 2013, van de kerkfabriek Sint
Amandus Elingen die sluitend is na een gemeentelijke exploitatietoelage van € 4000 en een
gemeentelijke investeringstoelage van €6.485,60, , onder voorbehoud van het krijgen van een
toelichting met betrekking tot de vaststellingen hieronder vermeld.
Overschot investering : 9.420,52€
ONTVANGSTEN
UITGAVEN

Exploitatieontvangsten
Investeringsontvangsten
Exploitatieuitgaven
Investeringsuitgaven

6.386,99€
15.237,35€
14.607,74€
8.033,17€
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Vaststelling : De gemeentelijke aangerekende exploitatietoelage bedroeg in 2013 : €8.499,86
+ €3.127,14 mbt het dienstjaar 2012. Totaal : €11.627.
In de rekening van de KF is een exploitatietoelage van €4.000 opgenomen.
De betaling van de factuur mbt het herstellen van de kroonlijsten van de kerk, namelijk
€8.753,14 (gemeentelijk aandeel €3.127,14), werd pas in 2014 betaald werd. Bijgevolg dient
deze toelage opgenomen te worden in de rekening 2014.
12 Kerkfabriek Sint Martinus Pepingen – Jaarrekening 2013 – Advies.
De gemeenteraad brengt een gunstig advies over de rekening 2013 van de kerkfabriek Sint
Martinus Pepingen die sluitend is na een gemeentelijke exploitatietoelage van 20.932,34€ en
een gemeentelijke investeringstoelage van 0€.
Overschot investering : 19.949,13€
ONTVANGSTEN
UITGAVEN

Exploitatieontvangsten
Investeringsontvangsten
Exploitatieuitgaven
Investeringsuitgaven

4.295,75€
19.791,92€
25.504,83€
0€

Vaststelling : De gemeentelijke aangerekende investeringtoelage bedroeg in 2013 : €5000
In de rekening van de KF is deze toelage niet opgenomen omdat zij pas in 2014 de betaling
uitgevoerd hebben.
Bijgevolg dient deze toelage opgenomen te worden in de rekening 2014.
8. Milieu - Retributie voor het gebruik van het gemeentelijk containerpark – Rechtzetting
– Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de rechtzetting van de retributie voor het gebruik van het
containerpark goed.

9. Huisvesting - Actieprogramma onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse
publieke en semi-publieke rechtspersonen. Goedkeuring
Het gemeentelijk “Actieprogramma onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse publieke
en semi-publieke rechtspersonen” wordt goedgekeurd met voorgestelde inhoud.

Toegevoegde punten namens het college
Kerkfabriek Sint Bernardus Heikruis - Jaarrekening 2013 – Advies
De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit over de rekening 2013 van de kerkfabriek Sint
Augustinus Beert die sluitend is na een gemeentelijke exploitatietoelage van 0 euro en een
gemeentelijke investeringstoelage €0.

5
Tekort expliotatie : 1077,76
ONTVANGSTEN
UITGAVEN

19.729,15€
0€
25.631,94
0€

Exploitatieontvangsten
Investeringsontvangsten
Exploitatieuitgaven
Investeringsuitgaven

OCMW Pepingen - Rekening 2013 – Kennisname.
De Raad neemt kennis van de jaarrekening van het OCMW Pepingen 2013 met bijlagen. De
rekening 2013 wordt afgesloten met een globaal negatief resultaat van het boekjaar van
559.220,58 EUR.

Toegevoegde punten namens CD&V-Sp.a-fractie
1.Gemeentelijke publicaties. Waarom moeten belangstellende personen voor
kandidatuurstellingen zich wenden tot een lid van het schepencollege en niet tot de
verantwoordelijke gemeentelijke dienst ?
2.Provincie gaat 1.425 km waterlopen beheren. Wat doet de GEMEENTE PEPINGEN met dit
aanbod ?
3.Aanleg fietspad Hoesnaek – Huttestraat: stand van zaken.
Toegevoegd punt op vraag van schepen G. Defloo :
Antwoorden op de vragen met betrekking tot de gemeenterekening 2013, gesteld door de
CD&V-SP.a-fractie, tijdens de zitting van de gemeenteraad van 28 mei 2014,

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

E. Timmermans
burgemeester

