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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
NOVEMBER 2014.
Openbare zitting
1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 7 oktober 2014.
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd.

2. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Wijziging. Goedkeuring.
In het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2013 betreffende de goedkeuring van het
huishoudelijk reglement, gewijzigd door de gemeenteraad van 17 september 2013 en 29 april
2014, wordt de volgende wijziging aangebracht :
-In artikel 1-§1.wordt “19u30” vervangen door “20u”. Vanaf 2015.
3. Havicrem – Algemene vergadering 17 december 2014. Agenda – Mandaatbepaling
van de reeds aangeduide volmachtdragers. Goedkeuring.
De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Havicrem van 17 december 2014
worden goedgekeurd.
De effectieve volmachtdrager, Saskia Beeckmans, en in voorkomend geval de
plaatsvervangende volmachtdrager, Peter Lacres, wordt mandaat verleend om op de algemene
vergadering van Havicrem van 17 december 2014 de agendapunten goed te keuren.
4. Riobra – Buitengewone algemene vergadering van 21 november 2014. Bekrachtiging
beslissing college van burgemeester en schepenen van 20 oktober 2014.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 oktober 2014
betreffende de goedkeuring van de punten vermeld op de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van Riobra van 21 november 2014 en de aangestelde volmachtdragers,
namelijk Defloo Gerard als effectief vertegenwoordiger en -Cochez Greta als plaatsvervanger;
te mandateren om op laatstgenoemde buitengewone algemene vergadering van Riobra van 21
november 2014 te handelen en te beslissen overeenkomstig de beslissing van het
schepencollege, wordt bekrachtigd.
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5. Haviland – Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2014. Agenda –
Mandaatbepaling van de reeds aangeduide volmachtdragers. Goedkeuring.
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale
dd 18 december 2014 worden goedgekeurd.
De effectieve volmachtdrager, Greta Cochez, en in voorkomend geval de plaatsvervangende
volmachtdrager, Gerard Defloo, van de buitengewone algemene vergadering van Haviland
Intercommunale dd 18 december 2014 goed te keuren;
6. PBE - Buitengewone algemene vergadering van 16 december 2014. Agenda –
Mandaatbepaling van de reeds aangeduide volmachtdragers. Goedkeuring.
Het enig agendapunt van de buitengewone algemene vergadering van de PBE van 16
december 2014 goed te keuren houdende het verzoek aan de Vlaamse regering tot uitstel van
de reductie van het provinciaal aandeel in de PBE.
De effectieve volmachtdrager, Greta Cochez en in voorkomend geval de plaatsvervangende
volmachtdrager, Erik Dehandschutter mandaat te verlenen om op de buitengewone algemene
vergadering van 16 december 2014 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van
deze gemeenteraad.
7. AGB Pepingen – Rekening 2013. Goedkeuring.
De jaarrekening 2013 van het Autonoom Gemeentebedrijf Pepingen wordt goedgekeurd.
De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders.
8. Privaat patrimonium – Herstelling dak houtzagerij - Ninoofsesteenweg 110 – 1670
Pepingen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “HERSTELLING
DAK HOUTZAGERIJ, Ninoofsesteenweg 110”, opgesteld door het Gemeentebestuur
Pepingen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt € 16.528,93 excl. btw of € 20.000,00 incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in artikel 2014/ACT 1.2.3/094500/2210007/Bestuur/CBS/IE-4 van de begroting 2014 en de werken worden uitgevoerd in
2015;
9. Personeel – Aanpassing van het arbeidsreglement van toepassing voor het
gemeentepersoneel - Goedkeuring.
De aangepaste versie van het arbeidsreglement wordt goedgekeurd zoals dit wordt
voorgelegd.
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10. Gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking en welzijn (GROS)
“Pepingen Solidair”. Statuten. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de statuten van het GROS goed zoals dit wordt voorgelegd.
11. Ontwikkelingssamenwerking – Verdeling van het subsidiebudget 2014. Goedkeuring.
De raad beslist om in uitvoering van actie 1.3.1. “Ondersteuning van een geselecteerd project
in het zuiden”, het totaal subsidiebedrag van €1.000 te verdelen aan de volgende organisaties :
-

-

-

Pepingenaren actief in het zuiden :
o Eden verlegt grenzen – project Congo Brazzaville – Marianne Mox : €50
o Mondiaal jongerenproject in Nepal – Brecht De Mey : €50
o Mondo Build – Kim Timperman : €75
o Intach België VZW : project de verloren tuinen van India – Linda Plessers :
€50
o Lajee – Catherine De Bock : €50
o Rainbow4kids – Mieke Gremmelprez : €50
o Bouworde – Stefanie De Bock : €50
Basissubsidies voor NGO’s :
o Artsen Zonder Grenzen : €40
o Broederlijk Delen : €40
o Amnesty International : €40
o Damiaanactie : €40
o Unicef : €40
Prioritair project :
o Oxfam Solidariteit (Ebola) : €425. .(Het saldo van €75 wordt bijgelegd door
het GROS.

12. Bibliotheekbeheersorgaan – Vervanging lid. Goedkeuring.
De heer Christoph Segers wordt vervangen als lid van het bibliotheekbeheersorgaan door
mevrouw Anja Devos als vertegenwoordiger van gebruikers en ideologische en filosofische
strekkingen.
13. OCMW Pepingen - Jaarrekening 2013 – Definitieve vaststelling door de gouverneur.
Kennisname.
De jaarrekening over het boekjaar 2013 van het OCMW Pepingen werd door de gouverneur
definitief vastgesteld zonder wijzigingen op 16/10/2014.
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14.Ruimtelijke ordening – Verkavelingsaanvraag op naarm van Kluyskens Henri –
Dossiernr. 2014/0004/01. Goedkeuring van het wegentrace.
De verbreding van de bestaande gemeenteweg d.m.v. een gratis grondafstand aangeduid in
grijze kleur (loten A & B) op het verkavelingontwerp ingediend door,
de Kluyskens Henri voor gronden gelegen te 1670 Pepingen Mortagnestraat(H) 33 ,
kadastraal bekend afd. 6 sectie B nr: 263/E, afd. 6 sectie B nr: 265/L, afd. 6 sectie B nr:
272/E, wordt goedgekeurd.
De kavels dienen beperkt te worden tot op 4m 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. De kosten voor het maken van een opmetingsplan, door een beëdigde
landmeter en het verlijden van de afstandsakte vallen ten laste van de verkavelaar. Het
verlijden van deze akte dient uiterlijk samen te gebeuren met het verlijden van de
verkavelingakte of met de verkoopakte.

Toegevoegde punten :
Namens de CD&V-Sp.a-fractie
1. Motie uitvoering plannen zagerij opnemen in budget 2015. Goedkeuring.
De zagerij wordt niet ingericht zoals de plannen werden opgesteld met bib, kinderopvang,
vrijetijdsdiensten, raadzaal en loketfunctie.

2. Motie beperking uitgaven openbare werken “onderhoud en herstelling wegen” in budget
2015. Goedkeuring.
Het budget voor ‘onderhoud en herstelling wegen’ wordt niet in het gemeentelijk budget 2015
beperkt tot 150.000,-€.

Vragenmoment voor de inwoners

Namens de raad :

F. De Saeger
Secretaris, i.o.,

E. Timmermans
burgemeester

