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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 26 MEI
2015.
Mededeling
Schepen Peter Lacres heeft mondeling aan de voorzitter meegedeeld dat hij vanaf heden niet
langer deel uitmaakt van de N-VA fractie in de gemeenteraad van Pepingen. Hij zetelt
voortaan als onafhankelijke.

Openbare zitting
1.Goedkeuring van het verslag van de zitting van 28 april 2015.
Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.
2.Riobra – Jaarvergadering 19 juni 2015 – Agendapunten - Mandaatbepaling van de reeds
aangeduide volmachtdragers. Goedkeuring.
De punten vermeld op de agenda van de jaarvergadering van Riobra van 19 juni 2015 met
inbegrip van de voorgestelde statutenwijziging goed te keuren en de aangestelde
volmachtdragers schepen G. Defloo en schepen Greta Cochez te mandateren om op
laatstgenoemde jaarvergadering van Riobra van 19 juni 2015 te handelen en te beslissen
overeenkomstig de onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
3.Intergas - Jaarvergadering 12 juni 2015 – Agendapunten - Mandaatbepaling van de reeds
aangeduide volmachtdragers. Goedkeuring.
De punten vermeld op de agenda van de jaarvergadering van 12 juni 2015 goed
te keuren en de aangestelde volmachtdrager schepen G. Cochez te mandateren om op
laatstgenoemde jaarvergadering te handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige
beslissing van de gemeenteraad.
4.Creadiv – Aanstelling gemeentelijke afgevaardigde als plaatsvervangend in de algemene
vergadering. Goedkeuring.
Raadslid Gunther Roobaert wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen als
plaatsvervangende vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van Creadiv, gedurende
de volledige legislatuur.
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5. Kerkfabriek Sint Augustinus Beert – Jaarrekening 2014 – Advies.
De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit over de rekening 2014 van de kerkfabriek Sint
Augustinus Beert die sluitend is na een gemeentelijke exploitatietoelage van 0 euro en een
gemeentelijke investeringstoelage €0.
6.Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Bellingen - Jaarrekening 2014 – Advies.
De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit over de rekening 2014 van de kerkfabriek
Onze Lieve Vrouw Bellingen die sluitend is na een gemeentelijke exploitatietoelage van 0€ en
een gemeentelijke investeringstoelage van €102.800.
7.Kerkfabriek Sint Theodardus Bogaarden - Jaarrekening 2014 – Advies.
De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit over de rekening 2014 van de kerkfabriek Sint
Theodardus Bogaarden die sluitend is na een gemeentelijke exploitatietoelage van 0€ en een
gemeentelijke investeringstoelage van €949,85.
8.Kerkfabriek Sint Amandus Elingen - Jaarrekening 2014 – Advies.
De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit over de rekening 2014 van de kerkfabriek Sint
Amandus Elingen die sluitend is na een gemeentelijke exploitatietoelage van € 1.793,05 en
een gemeentelijke investeringstoelage van €6.000.
9.Kerkfabriek Heilige Bernardus Heikruis – Jaarrekening 2014 – Advies.
De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit over de rekening 2014 van de Kerkfabriek
Heilige Bernardus Heikruis die sluitend is na een gemeentelijke exploitatietoelage van € 5.000
en een gemeentelijke investeringstoelage van €0.
10. Kerkfabriek Sint Martinus Pepingen – Jaarrekening 2014 – Advies.
De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit over de rekening 2014 van de kerkfabriek Sint
Martinus Pepingen die sluitend is na een gemeentelijke exploitatietoelage van 18.755,32€ en
een gemeentelijke investeringstoelage van 15.000€.
11.Gemeentelijke begraafplaatsen – Huishoudelijk reglement – Goedkeuring
Het huishoudelijk reglement voor de gemeentelijke begraafplaatsen wordt goedgekeurd zoals het
wordt voorgelegd.
12.Gemeentelijke begraafplaatsen – Retributiereglement – Goedkeuring.
Het retributiereglement voor de gemeentelijke begraafplaatsen wordt goedgekeurd zoals het
wordt voorgelegd.
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13.Gemeentelijke begraafplaatsen – Politiereglement – Goedkeuring.
Het politiereglement voor de gemeentelijke begraafplaatsen wordt goedgekeurd zoals het wordt
voorgelegd.
14. OCMW – Meerjarenplanaanpassing 2 (2014-2019) –Kennisname.
De raad keurt de aanpassing van het meerjarenplan nr. 2 van het OCMW 2014-2019 goed.
Dossier bestaande uit :
1. Het financiële doelstellingenplan ( M1)
2. De staat van het financieel evenwicht ( M2)
3. De financiële schulden (TM2)
4. Motivatie wijzigingen
De aanpassing geeft volgende resultaten :
Het resultaat op kasbasis stijgt vanaf 2015 met 2 776,51 EUR jaarlijks tegenover de
vorige versie van het meerjarenplan. Bovendien stijgt in 2015 de
autofinancieringsmarge met 3 493,49 EUR tegenover de vorige versie van het
meerjarenplan.
15.Huis van het kind Pajottenland – Financiële ondersteuning – Coördinator – Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de financiële ondersteuning goed volgens de verdeelsleutel Kind &
Gezin om te participeren in de jaarlijkse bekostiging van een coördinator voor het ‘Huis van
het Kind Pajottenland’. Dit wil zeggen voor Pepingen : €1.987 (volledig jaar) voor 2015
€1159 (7maanden vanaf juni, tot einde mei subsidies provincie).
16.Vrijetijd – Gemeentelijk reglement betreffende het toekennen van een toelage aan
jubilerende verenigingen – Goedkeuring
Het reglement ‘tussenkomst gemeente jubilerende verenigingen’ dd. 26.07.1999 wordt
opgeheven.
De raad keurt het reglement betreffende het toekennen van een toelage aan jubilerende
verenigingen goed zoals dit wordt voorgelegd.

17.Woonbeleid - Intergemeentelijk reglement leegstand Pajottenland. Wijzigingen.
Goedkeuring.
De wijzgingingen van het intergemeentelijk reglement leegstand Pajottenland wordt
goedgekeurd.
Toegevoegde punt namens het college :
-

Het aanstellen van een bedrijfsrevisor – Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
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Het aanstellen van een bedrijfsrevisor wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “"Het aanstellen
van een bedrijfsrevisor”, opgesteld door het secretariaat. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 30.000,00 incl. 21% btw.

Toegevoegde punten namens CD&V-Sp.a-fractie :
1.Simulatie budget en meerjarenplan: Uitvoering plannen Zagerij: Inrichten van locaties bib,
kinderopvang, dienst vrije tijd, raadzaal en loketfunctie. Goedkeuring.
De gemeenteraad van Pepingen beslist om een simulatie van het budget uit te voeren
rekeninghoudend met de hierbij gevraagde parameters:
1234-
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Extra lening Zagerij 1.750.000 euro op 20 jaar.
De uitvoering voorzien voor 2015-2016 of 2016-2017.
Beperking van de uitgavepost onderhoud wegen tot 125.000 euro jaarlijks (werken
door derden andere dan strooibudget).
Niet vervanging van de 2 gepensioneerde werknemers vermeld in het
collegeverslag van 15/4/2015.
Vanaf 1 juli 2013 werd door OVAM (Openbare Vlaamse
afvalstoffenmaatschappij) opgelegd om de inzameling en verwerking van grof
vuil, zowel huis-aan-huis als op het recyclagepark betalend te maken. Hou er
rekening met een meer opbrengst op het recyclagepark van 50.000 euro op
recyclagepark kan gerealiseerd worden.
Inschrijving van plattelandsfonds ten bedrage van 150.000 in het exploitatiebudget.

Wetende dat deze simulatie misschien nog bijkomende gegevens nodig heeft, is de CD&VSp.a fractie steeds bereid om met de administratie en/of het bestuur te overleggen om tot een
coherent budget te komen.
Deze simulatie wordt uitgewerkt tegen 10 juli 2015 en overgemaakt aan alle
gemeenteraadsleden.
2. Locatie KWZI Pepingen – Bellingen: ‘locatie 4A achter Hof Terkammen’. Goedkeuring.
De gemeente Pepingen geeft zijn uitgesproken voorkeur aan de ‘locatie 4A achter Hof
Terkammen’ om de KWZI Pepingen-Bellingen in te planten.
3. Locatie KWZI Pepingen – Heikruis: locatie nr 2 aan de Eeckhoudtstraat. Stand van zaken.
4. Oprichting en samenstelling mobiliteitscel – Goedkeuring.
Er wordt geen goedkeuring verleend aan artikel 1 tot en met artikel 7 van deze beslissing.
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5. Werken doortocht Pepingen - kosten schorsing werken – schadeclaim.
Namens de raad :

F. De Saeger
Secretaris, i.o.,

R. Seghers
Voorzitter

