Gemeentebestuur PEPINGEN
Provincie: Vlaams-Brabant
Arrondissement: Halle-Vilvoorde

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN
ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 7
OKTOBER 2014.
Agenda openbare zitting :

1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 16 september 2014.
Het verslag van de vorige zitting van 16 september 2014 wordt behandeld en goedgekeurd.

2. Financiën - Gemeenterekening 2013. Definitieve vaststelling door de gouverneur van
de provincie Vlaams-Brabant. Kennisname.
De raad neemt kennis van de mededeling van de vaststelling door de gouverneur van de
provincie Vlaams-Brabant van het besluit van de gemeenteraad van
28 mei 2014, houdende goedkeuring van de gemeenterekening van het dienstjaar 2013.
3. Gemeentelijke administratieve sancties - Bemiddelingsreglement van het gerechtelijk
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde regio Halle-Vilvoorde in het kader van de
gemeentelijke administratieve sancties. Goedkeuring.
Het bemiddelingsreglement van de stad Vilvoorde, dat van toepassing is op alle deelnemende
gemeenten van de regio Halle-Vilvoorde, op voorwaarde dat dit wordt goedgekeurd door de
gemeenten, wordt goedgekeurd door de gemeente Pepingen, met voorgelegde inhoud.
4. Seniorenadviesraad – Samenstelling – Wijzigingen – Goedkeuring.
In het gemeenteraadsbesluit van 30 april 2013 en 17 december 2013 betreffende aanstelling
leden raad 2013 – 2018 wordt volgende tekst gewijzigd :
Stemgerechtigde vertegenwoordigers :
2. Andere socio-culturele verenigingen
Lieve Decort – Ziekenzorg Bellingen wordt vervangen door Paula Barbé
In het gemeenteraadsbesluit van 30 april 2013 en 17 december 2013 betreffende aanstelling
leden raad 2013 – 2018 wordt volgende tekst geschrapt :
Stemgerechtigde vertegenwoordigers :
1. Stemgerechtigde vertegenwoordigers van de ouderenverenigingen
Julien Lerinckx – seniorenbond Heikruis
Niet-stemgerechtigden

2.
Externe deskundigen
Ann Peeters – werkzaam zorgsector

5. De Watergroep - Wijziging afgevaardigde gedurende de duur van de legislatuur.
Goedkeuring.
Gemeenteraadslid Devos René wordt voorgedragen als kandidaat voor het provinciaal comité
van de P-waterdienst en in het sectorcomité van De Watergroep ter vervanging van
burgemeester Eddy Timmermans.

Toegevoegd punt namens het college
Infrax West buitengewone algemene vergadering 17 november 2014. - Agenda, aanduiding
van vertegenwoordiger en plaatsvervanger, bepaling van het mandaat
De Raad verleent zijn goedkeuring aan de punten vermeld in de bovenvermelde agenda
waarover een beslissing moet genomen worden.
De aangeduide vertegenwoordigers van de gemeente worden opgedragen hun stemgedrag af
te stemmen op de beslissingen, genomen in dit raadsbesluit en als dusdanig de punten op de
agenda van de buitengewone algemene vergadering van 17 november 2014 van de ov Infrax
West goed te keuren.

Toegevoegde punten namens CD&V-Sp.a-fractie
1. Plattelandsfonds:
welke projecten worden in 2015 gefinancierd met 150.394 euro ?
2. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Bellingen – wijziging financieel meerjarenplan 20142019. Goedkeuring. Budgetwijziging 2014. Kennisname.
De raad keurt de wijziging van het financieel meerjarenbeleidsplan 2014-2019 en de
budgetwijziging 2014 goed na wijziging van de gemeentelijke investeringstoelage van
het dienstjaar 2014, namelijk €331.407,57, zodat de raming van wat effectief zal
worden betaald in 2014 voorzien wordt, namelijk €102.800. Dit bedrag is voorzien in
het budget van de gemeente Pepingen.
3. Project Zagerij: stand van zaken van het gedeelte schuur ?
4. Okay-winkel te Pepingen: hoever staat dit dossier momenteel ?
Vragenmoment voor de inwoners
Namens de raad :
F. De Saeger
Secretaris, i.o.,

E. Timmermans
burgemeester

