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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 31 MAART
2015.
Openbare zitting
1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 24 februari 2015.
Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

2. Toekenning van de eretitel ere-schepen aan de heer Decrick L. Goedkeuring.

De eretitel van schepen van de gemeente Pepingen wordt verleend aan de heer Luc Decrick.
3. Providentia – Algemene vergadering 7 mei 2015. Aanstelling van een gemeentelijke
vertegenwoordiger. Goedkeuring.

Als vertegenwoordiger van de gemeente Pepingen in de bestuursorganen van CVBA
Providentia CV – Brusselsesteenweg 191 – 1730 Asse wordt aangeduid en voorgesteld
gedurende de volledige legislatuur (2015-2018) : Gunther Roobaert – Ninoofsesteenweg 37 –
1670 Pepingen.
4. Gemeentepersoneel – Aanpassing personeelsformatie – Goedkeuring.

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het aangepaste personeelsbehoeftenplan van het
gemeentepersoneel, de bijhorende motivering, organogram en financiële haalbaarheid, het
stramien van de functiebeschrijvingen in bijlage 1 bij deze beslissing en stelt het opnieuw
integraal vast.

5. Technische dienst – Overheidsopdracht aankoop tractor met multifunctionele maaiarm en
ruimcombinatie. - Goedkeuring kostprijsraming - lastvoorwaarden en gunningswijze.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Tractor met
multifunctionele maaiarm en ruimcombinatie.”, 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 € 185.000,00 excl. btw of € 223.850,00 incl. 21% btw.
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Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.

6. Openbare werken - Aanleg fietspaden langsheen de Hoesnaek en de Huttestraat: goedkeuring
bestek, plannen ontwerp, innemingsplannen en kostprijsramingen ereloon en werken.

Goedkeuring wordt verleend aan de ontwerpplannen d.d.12 maart 2014 projectnummer
310358 (situatieplan, grondplannen bestaande toestand en wegeniswerken-lengteprofielendwarsprofielen-typedwarsprofielen-typedetails) opgemaakt door studiebureau Grontmij.
Goedkeuring wordt verleend aan de innemingsplannen d.d.03-12-2013 (innames 1 t.e.m 27)
projectnummer 3100358.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om een geactualiseerd
schatingsverslag te laten opmaken en de onderhandelingen op basis van dit verslag te laten
voortzetten. Volgende vergoedingen worden toegepast : een onteigeningsvergoeding + een
vergoeding voor de gebruikers/pachters + een wederbeleggingsvergoeding. De eigenaars met
wie reeds onderhandeld werd, zullen opnieuw gecontacteerd worden.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek d.d.17-03-2014 betreffende ‘Aanleggen
fietspaden langsheen Hoesnaek en Huttestraat’.
Goedkeuring wordt verleend aan de kostprijsraming d.d.29 april 2014 van de werken, door
Grontmij bepaald op een totale kostprijs van 920.099,13 euro incl. btw waarvan 206.965,30
euro incl. btw ten laste van de gemeente Pepingen.
Goedkeuring wordt verleend aan de kostprijsraming ereloon studiebureau ten bedrage van
122.500,00 euro incl. btw
De uitgaven voor deze opdracht zijn voorzien in artikel BP2014.2019-2/ACT-2.3.1/020000/2240007/BESTUUR/600/IE-3/U en/of wordt desnoods verhoogd.
7. Toerisme Vlaams-Brabant VZW - Convenant betreffende de toeristisch-recreatieve werking in
de regio Groene Gordel. Opheffing beslissing gemeenteraad van 17 december 2013.
Goedkeuring.

De beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 betreffende de afsluiting van het
convenant met de provincie Vlaams-Brabant vzw inzake Toerisme en Recreatie voor de
periode van zes jaar, namelijk van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019, wordt
opgeheven met terugwerkende kracht vanaf 1/1/2015.

8. Toerisme Vlaams-Brabant VZW – Vernieuwd convenant betreffende de toeristisch-recreatieve
werking in de regio Groene Gordel. Goedkeuring.

De gemeente Pepingen ondertekent het vernieuwde samenwerkingsconvenant regio Groene
Gordel met Toerisme Vlaams-Brabant vzw – Provincieplein 1 te 3010 Leuven.
Dit convenant wordt afgesloten voor een periode van vijf jaar: van 1 januari 2015 tot en met
31 december 2019.
De jaarlijkse bijdrage aan €0,50 per inwoner bedraagt voor de gemeente Pepingen 4.352
inwoners x €0,50 = €2.176 euro. Dit bedrag zal in de begroting voorzien worden onder
beleidsveld 2015/NP-4.1.1/0529-00/6493000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN;
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Toegevoegd punt namens het college
Motie betreffende de uitvoering van de instandhoudingsdoelstellingen en de gevolgen van de
programmatische aanpak stikstof.
De motie betreffende de uitvoering van de instandhoudingsdoelstellingen en de gevolgen van de
programmatische aanpak stikstof wordt goedgekeurd door de gemeenteraad zoals deze werd
voorgelegd.

Toegevoegde punten namens CD&V-Sp.a-fractie
1. Organisatie - Aangelegenheden van dagelijks bestuur in verband met het Gemeentedecreet:
Overheidsopdrachten -Wijzigingen – Het college van burgemeester en schepenen kan beslissingen
nemen voor opdrachten tot 15.000€. Goedkeuring.

Het besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2015 wordt opgeheven.
Onder opdrachten van dagelijks bestuur in de zin van artikel43, § 2, 9° en 11° van het
Gemeentedecreet wordt verstaan:
- alle uitgaven inzake investering- en exploitatiekosten tot een bedrag van
15.000 EUR (exclusief btw);
- alle opdrachten 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;
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.
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2. Uitvoering plannen Zagerij. Inrichten van locaties bibliotheek, kinderopvang, dienst vrije tijd,
raadzaal en loketfunctie. Principebeslissing. Goedkeuring.

De zagerij wordt ingericht zoals de plannen werden opgesteld met bibliotheek,
kinderopvang, vrijetijdsdiensten, raadzaal en loketfunctie.

3. Huidige bibliotheek in Bellingen. Plannen renovatie stopzetten. Principebeslissing.
Goedkeuring.

De bib in Bellingen wordt niet heringericht.
4. Aankoop PC sportdienst. Laptop is spoorloos. Uitleg.
5. Uitbesteding herbiciden-vrij onderhoud kerkhoven. Uitleg.

Namens de raad :

F. De Saeger
Secretaris, i.o.,

K. De Cuyper
Voorzitter

