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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 16
SEPTEMBER 2014.
Agenda openbare zitting :

1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 24 juni 2014.
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd.

2. OCMW-raad - Ontslag van mevrouw Pollé Marleen als raadslid van het OCMW.
Kennisname.
De raad neemt kennis van het ontslag van Pollé Marleen als raadslid van het OCMW.
3. Kennisname afstand mandaat als gemeenteraadslid door de heer Baert Paul –
Installatie van mevrouw Pollé Marleen als gemeenteraadslid en eedaflegging.
Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden.
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van de heer Paul Baert en stelt Marleen Pollé
aan als gemeenteraadslid.
4. Politieraad – Ontslag van gemeenteraadslid Baert Paul – Aanstelling van
gemeenteraadslid De Roubaix André als politieraadslid.

De raad neemt kennis van het ontslag van Baert Paul als politieraadslid en stelt De Roubaix
André als opvolger.
5. Financiën – Gemeentebestuur Pepingen - Budgetwijziging 1 – Budget 2014.
Goedkeuring.
De raad keurt de budgetwijziging 1 van het budget 2014, bestaande uit de beleidsnota en de
financiële nota en de meerjarenplanaanpassing 1 van het meerjarenplan 2014-2019, bestaande
uit een strategische nota en een financiële nota van de gemeente Pepingen goed.
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6. AGB Pepingen - Financiën – Budget 2014 - Vaststellen van budgetwijziging 1 van het
budget 2014.
De raad keurt de budgetwijziging 1 van het budget 2014 van het autonoom gemeentebedrijf
Pepingen, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota goed.
7. Gemeentepersoneel – Rechtspositieregeling gemeentebestuur – Aanpassingen.
Goedkeuring.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de aangepaste rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel, zoals in bijlage 1 bij deze beslissing en stelt de rechtspositieregeling met
de nieuwe aanpassingen integraal vast, bestaande uit 146 bladzijden
8. GROS – Toekenning van een éénmalige toelage aan K. Timperman voor
ontwikkelingssamenwerking in Tanzania met Mondo Build. Goedkeuring.
Een toelage van 75 euro wordt toegekend aan K. Timperman voor
ontwikkelingssamenwerking in Tanzania met Mondo Build.

9. Privaat patrimonium – Vestiging erfdienstbaarheid op het perceel, kadastraal gekend
1° afdeling (Pepingen) sectie D nr. 66c – ten voordele van Air Liquide voor een
bestaande leidingen voor het vervoer van gassen. Goedkeuring
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de ontwerpakte opgemaakt door notaris Koen
Diegenant voor de vestiging erfdienstbaarheid van het perceel, kadastraal bekend volgens titel
1° afdeling sectie D nr. 66c, met de inhoud zoals dit wordt voorgelegd.
10. Privaat patrimonium - Vastleggen rooilijn gelegen te 1670 Pepingen (Bogaarden) –
palend aan Ring - zone C aan ’t Schoolhuys’ - Definitieve vaststelling. Goedkeuring.
De rooilijn opgemaakt door de heer Nico Vanderlinden, landmeter, d.d. 31 januari 2014 wordt
definitief vastgesteld.
De ‘zone C’ wordt opgenomen in het openbaar domein
11. Privaat patrimonium - Voorlopige goedkeuring desaffectatie van een perceel grond
gelegen te 1670 Pepingen (Heikruis) - palend aan nr. 26d nabij de Mortagnestraat.
De raad beslist om de procedure tot desaffectatie te starten, van de op het kadasterplan
vermeld gemeente-eigendom, weergegeven als wegzate van de Mortagnestraat, met een
oppervlakte van 1a08ca, conform het opmetingsplan opgemaakt door landmeter Urbain
Jamaels.
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12. Sport – Gemeentelijk reglement ifv het stimuleren van Pepingse sportverenigingen tot
professionalisering en kwalitatieve uitbouw. Goedkeuring.
De gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2008 betreffende het reglement voor de
impulssubsidie van Pepingse sportverenigingen wordt opgeheven.
De raad subsidieert Pepingse sportverenigingen op basis van kwaliteit voor de
jeugdsportbegeleiding volgens het voorgelegde reglement.
13. Sport – Gemeentelijk reglement voor de subsidiering van Pepingse sportverenigingen.
Goedkeuring.
De gemeenteraadsbeslissing van 27 januari 2011 betreffende het reglement voor de
subsidiering van Pepingse sportverenigingen wordt opgeheven.
De raad subsidieert Pepingse sportverenigingen volgens het voorgelegde reglement.

14. Cultuur - Beheersorgaan gemeenschapscentra – Vervanging van de heer Baert Paul.
Goedkeuring.
De raad neemt kennis van het ontslag van de heer Paul Baert als lid van het beheersorgaan
van het Gemeenschapscentrum;
De raad stelt mevrouw Paula Barbé aan als stemgerechtigd lid om deel te nemen aan de
vergaderingen van het beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum Pepingen, in de
hoedanigheid van afgevaardigde van de inrichtende overheid aangewezen volgens het
proportioneel stelsel met voorafname.
15. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Bellingen – Wijziging financieel
meerjarenbeleidsplan 2014-2019. Goedkeuring. Budgetwijziging 2014. Kennisname.
Wijziging financieel meerjarenbeleidsplan 2014-2019. Goedkeuring.
De wijziging van het financieel meerjarenbeleidsplan van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw
Bellingen wordt behandeld.

Budgetwijziging 2014. Kennisname.
Het budget 2014 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Bellingen is sluitend zonder
exploitatietoelage en met een investeringstoelage van €331.407,57 als volgt :
ONTVANGSTEN
UITGAVEN

Exploitatieontvangsten
Investeringsontvangsten
Exploitatieuitgaven
Investeringsuitgaven

Overschot exploitatie : €2.112,97.

1.250,84€
1.043.352,69€
7.170€
1.043352,69€
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Toegevoegde punten namens CD&V-Sp.a-fractie
1. Mogelijke schaarste aan elektriciteit – afschakelplan Elia – Actieplan gemeente
Pepingen ?
2. KWZI (Kleinschalige waterzuiveringsinstallaties) in Bellingen en Heikruis. Stand van
zaken ?

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

E. Timmermans
burgemeester

