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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 27
JANUARI 2015.
Openbare zitting

1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 16 december 2014.
Het verslag van de vorige zitting werd goedgekeurd door de gemeenteraad.
2. Belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken en inlichtingen –
Wijziging. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de volgende aanpassingen van het reglement op de afgifte van
administratieve stukken en inlichtingen goed :
In artikel 2 – punt 2.2 wordt volgende tekst geschrapt: “Vanaf 1 april 2013 bedraagt de
kostprijs van een eID en een vreemdelingenkaart € 15 en van een kids-ID €6. Tot en met 31
maart 2013 is dit € 12 en € 3.
In artikel 2 – punt 2.3 wordt volledig geschrapt.
3. Organisatie – Intern controlesysteem - Rapportering 2014 - Het eindrapport van het
project ‘organisatiebeheersing’. Kennisgeving.
De gemeenteraad neem kennis van het eindrapport van het project ‘organisatiebeheersing’,
dat de volgende documenten omvat:
- Het organisatiebeheersrapport (OBR) van de organisatie
- Het organisatiebeheersrapport (OBR) per dienst
- De GANTT-chart van de organisatie (situatie 12/12/2014)
- De GANTT-charts per dienst (situatie 12/12/2014)

4. Organisatie - Aangelegenheden van dagelijks bestuur in verband met het
Gemeentedecreet: Overheidsopdrachten – Wijzigingen - Goedkeuring.
In het besluit van de gemeenteraad van 20 mei 2010 betreffende de goedkeuring van de
definitie “Opdrachten van dagelijks bestuur” in het kader van het gemeentedecreet, namelijk :
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“Organisatie - Aangelegenheden van dagelijks bestuur in verband met artikel 43, §2, 9° en
11° van het Gemeentedecreet: dagelijks bestuur en Overheidsopdrachten en in verband met
artikel 43, § 2, 12°, artikel 57, § 3, 1° en 8° van het Gemeentedecreet: daden van beheer en
beschikking in verband met gemeentelijke inrichtingen, eigendommen, roerende en
onroerende goederen, met uitzondering van het aangaan van dadingen”, wordt artikel 1 en
artikel 2 volledig vervangen door de volgende tekst :
(1) In verband met artikel 43, § 2, 9° en 11° van het Gemeentedecreet: dagelijks
bestuur en overheidsopdrachten.
Artikel 1 Onder opdrachten van dagelijks bestuur in de zin van artikel 43, § 2, 9° en
11° van het Gemeentedecreet wordt verstaan:
 alle uitgaven inzake investering- en exploitatiekosten tot een bedrag van 85.000
EUR (exclusief btw);
 alle opdachten die de raming door de gemeenteraad niet overschrijden met meer
dan 20% voor zover de door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten dit toelaten,
behoudens de mogelijkheid van de gemeenteraad om een ander percentage te
bepalen op basis van een dossiergebonden motivering, maar altijd binnen de
grenzen van de wetgeving overheidsopdrachten;
Art. 2 - De bevoegdheden om wijzigingen goed te keuren tijdens de uitvoering van de
opdracht worden als volgt geregeld:
 wijzigingen aan de administratieve en technische bepalingen die enkel slaan op de
uitvoering van de opdracht worden steeds goedgekeurd door het college van
burgemeester en schepenen;
 essentiële wijzigingen en voorwaarden worden goedgekeurd door de gemeenteraad
indien de raad de voorwaarden van het bestek heeft vastgesteld en door het college
van burgemeester en schepenen indien het bestek door het college werd vastgesteld;
 het overschrijden van het oorspronkelijk gunningbedrag wordt in volgende gevallen
door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op voorwaarde dat
het door de gemeenteraad gebudgetteerd krediet toereikend is;
 indien de overschrijding het gevolg is van herzieningen of van gewijzigde
hoeveelheden of aantallen, noodzakelijk gebleken tijdens de uitvoering:
 of indien de overschrijding beperkt is tot 20% van de oorspronkelijke gunning.

5. Organisatie - Aangelegenheden van dagelijks bestuur in verband het Gemeentedecreet:
Visum – Wijzigingen. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de volgende wijzigingen goed: ivm aangelegenheden van dagelijks
bestuur in verband het Gemeentedecreet: Visum :
Volgende verrichtingen worden uitgesloten van de visumverplichting :
- financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande kasstroom van
minder dan 7.500 euro (exclusief BTW) in het exploitatiebudget
- voor verrichtingen met betrekking tot meerjarige verbintenissen dient het
jaarlijks te betalen bedrag in aanmerking genomen te worden.
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- de aanstelling van personeelsleden waarvan de duur niet meer dan één jaar
bedraagt
Andere verrichtingen dienen voor visering te worden voorgelegd aan de
financieel beheerder.
Volgende procedurele voorwaarden dienen bij de visumaanvraag in acht te worden genomen:
- het visum blijkt uit een gedateerde en gehandtekende verklaring van de
financieel beheerder.
- het visum wordt bij overheidsopdrachten principieel gegeven voordat de
budgethouder de opdracht gunt en in ieder geval voor de verbintenis ontstaat.
- indien de beslissing anders wordt genomen dan voorgesteld bij de aanvraag
tot visering, wordt er een nieuwe visumaanvraag gericht tot de financieel
beheerder alvorens de verbintenis ontstaat.
- bij een negatief visum geeft de financieel beheerder een uitdrukkelijke
motivering.

6. Bepalen van de contractvoorwaarden voor het afsluiten van een huurovereenkomst
voor het huren van een loods voor de technische dienst. Goedkeuring.
De raad verklaart zich principieel akkoord met het huren van een loods voor de technische
dienst. De huurovereenkomst wordt goedgekeurd zoals deze wordt voorgelegd.
7. Verkeer en veiligheid – BNIP elektriciteitspanne – Kennisgeving
De raad neemt kennis van het BNIP elektriciteitspanne.
8. Mobiliteit en verkeer – Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer –
uitbreiding fietspad Lenniksesteenweg – Goedkeuring.
Het aanvullend reglement op de politie voor het wegverkeer, uitbreiding fietspad
Lenniksesteenweg wordt door de gemeenteraad goedgekeurd zoals dit wordt voorgelegd.
9. Bibliotheek – Retributiereglement – Wijziging – Goedkeuring.
Het retributiereglement voor de bibliotheek wordt goedgekeurd zoals dit wordt voorgelegd.

Toegevoegde punten namens CD&V-Sp.a-fractie
1. Registratie van de gemeente op de online databank "rechtenverkenner.be" –
Goedkeuring.

De raad beslist dat de gemeente Pepingen zich aanmeldt op de website
“rechtenverkenner.be”.
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2. Aanvraag uitreiking titel ere-schepen Luc Decrick. - Goedkeuring.

De gemeenteraad neemt de principiële beslissing tot de uitreiking van de titel van ereschepen aan de heer Luc Decrick op voorwaarde dat de heer Luc Decrick de
instemmingsverklaring aan het college van burgemeester en schepenen overmaakt,
zoals voorzien in art. 47.1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, dat
het dossier vervolgens wordt samengesteld zoals voorzien in artikel 47.2 en 3 van het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
Het agendapunt vervolgens opnieuw te agenderen op de gemeenteraad voor
toekenning van de eretitel ere-schepen zoals voorzien in artikel 47.3.

3. Fiscaliteit – Aanslagjaar 2016 – 2018 – Verlaging opcentiemen op de onroerende
voorheffing. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt geen verlaging goed van de opcentiemen op de onroerende
voorheffing.

Namens de raad :

F. De Saeger
Secretaris, i.o.,

K. De Cuyper
Voorzitter

