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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 28 APRIL
2015.
Openbare zitting

1. Kennisname tijdelijke afwezigheid van de voorzitter van de gemeenteraad.
Vermits de ontslagnemende voorzitter van de gemeenteraad, de heer K. De Cuyper, tijdelijk
afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de heer E. Timmermans, burgemeester,
schriftelijk gemandateerd door de huidige voorzitter om zijn bevoegdheden waar te nemen, tot
een nieuwe voorzitter van de gemeenteraad is verkozen.

2. Kennisname ontslag mandaat als voorzitter van de gemeenteraad en gemeenteraadslid
door de heer Kristof De Cuyper.
De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van 16 april 2015, gericht aan de w.n.
voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester, de heer Eddy Timmermans, waarbij de heer
Kristof De Cuyper, ontslag neemt van zijn mandaat als gemeenteraadslid en als voorzitter van
de gemeenteraad.

3. Kennisname afstand mandaat gemeenteraadslid door juffrouw Hanneke Agneessens.
De gemeenteraad neemt kennis van de mail van 16 april 2015, gericht aan de heer Eddy
Timmermans, w.n. voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester, waarbij juffrouw Hanneke
Agneessens afstand doet van haar mandaat als gemeenteraadslid.

4. Kennisname afstand mandaat gemeenteraadslid door juffrouw Gule Dedobbeleer.
De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van 16 april 2015, gericht aan de heer Eddy
Timmermans, burgemeester en w.n. voorzitter van de gemeenteraad, waarbij juffrouw Gule
Dedobbeleer afstand doet van haar mandaat als gemeenteraadslid.

5. Kennisname afstand mandaat gemeenteraadslid door de heer Guy Derijcke.
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De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van 17 april 2015, gericht aan de heer Eddy
Timmermans, burgemeester en w.n. voorzitter van de gemeenteraad, waarbij de heer Guy
Derijcke afstand doet van zijn mandaat als gemeenteraadslid.

6. Kennisname afstand mandaat gemeenteraadslid door mevrouw Monique Brys.
De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van 17 april 2015, gericht aan de heer Eddy
Timmermans, burgemeester en w.n. voorzitter van de gemeenteraad, waarbij mevrouw
Monique Brys afstand doet van haar mandaat als gemeenteraadslid.

7. Installatie van de heer Roobaert Gunther als gemeenteraadslid en eedaflegging.
Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden.
De gemeenteraad stelt vast dat de heer Roobaert Gunther opvolger -Lijst 8 – LVBLIJSTvdBURGER van wie de geloofsbrieven zijn goedgekeurd in openbare vergadering de
bij artikel 7, §3, Gemeentedecreet voorgeschreven eed als gemeenteraadslid heeft afgelegd in
handen van de voorzitter van de gemeenteraad, de heer E. Timmermans, burgemeester,
gemandateerd door de ontslagnemende voorzitter.

8. Aanstelling van de voorzitter van de gemeenteraad.
De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de
kandidaat-voorzitter van 17 april 2015.
De gemeenteraad verklaart de voorgedragen kandidaat-voorzitter, de heer Rudi Seghers LVBLIJSTvdBURGER, verkozen als voorzitter van de gemeenteraad.

9. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 31 maart 2015.
Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.
10. PBE – Buitengewone algemene vergadering 29 mei 2015 – Agendapunten Mandaatbepaling van de reeds aangeduide volmachtdragers. Goedkeuring.
De punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 29 mei 2015, met
inbegrip van het voorstel van statutenwijziging, goed te keuren.
De volmachtdrager schepen Cochez G. als effectief lid en schepen Dehandschutter E. als
plaatsvervangend lid mandaat te verlenen om op genoemde buitengewone algemene
vergadering te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.
De heer Peter Van Cutsem – Daelestraat 20 – 1674 Pepingen aan te duiden als kandidaat voor
het mandaat van lid met raadgevend stem in de raad van bestuur van de PBE.
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11. PBE – Jaarvergadering 29 mei 2015 – Agendapunten - Mandaatbepaling van de reeds
aangeduide volmachtdragers. Goedkeuring.
Aan de effectieve volmachtdrager mevrouw Cochez G. en in voorkomend geval de
plaatsvervangende volmachtdrager de heer Dehandschutter E. wordt mandaat verleend om op
de jaarvergadering van 29 mei 2015 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van
deze gemeenteraad.
12. .Infrax West – Buitengewone & gewone algemene vergadering van 2 juni 2015 –
Agendapunten-Mandaatbepaling van de reeds aangeduide volmachtdragers.
Goedkeuring.
De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 juni 2015, zoals opgenomen in
de uitnodiging van 26 februari 2015, wordt goedgekeurd.
Aan de effectieve volmachtdrager, schepen Lacres P. als effectief lid en in voorkomend
geval, raadslid Beeckmans S. de plaatsvervangende volmachtdrager wordt mandaat verleend
om op de Buitengewone en de algemene vergadering van 2 juni 2015 te handelen en te
beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.
13. Haviland Intercommunaal – Statutaire gewone algemene vergadering van 20 mei 2015
- Agendapunten – Mandaatbepaling van de reeds aangeduide volmachtdragers.
Goedkeuring.
De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 20
mei 2015 worden goedgekeurd.
De vertegenwoordiger van de gemeente, mevrouw Cochez G., schepen, is gemandateerd om
de agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland intercommunale van 20
mei 2015 goed te keuren;
14. Inter-Regies – Buitengewone Algemene Vergadering van 18 juni 2015. Agendapunten – Mandaatbepaling van de reeds aangeduide volmachtdragers.
Goedkeuring.
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Inter-Regies Havicrem van
18 juni 2015 worden goedgekeurd.
De vertegenwoordiger van de gemeente, de heer Timmermans E., burgmeester, is
gemandateerd om de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van InterRegies van 18 juni 2015 goed te keuren.
15. Havicrem – Algemene vergadering van 24 juni 2015 –Agendapunten –
Mandaatbepaling van de reeds aangeduide volmachtdragers. Goedkeuring.
De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Havicrem van 24 juni 2015
worden goedgekeurd.
De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om de agendapunten van de
algemene vergadering van Havicrem van 24 juni 2015 goed te keuren, namelijk :
Raadslid Saskia Beeckmans, als effectief lid en schepen Peter Lacres, als plaatsvervanger.
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16. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Haviland - Toekomstforum Halle-Vilvoorde
– Goedkeuring.
Het toekomstforum Halle-Vilvoorde van de intergemeentelijke samenwerkingsverband
Haviland wordt door de gemeenteraad goedgekeurd zoals deze wordt voorgelegd.
17. Organisatie - Aangelegenheden van dagelijks bestuur in verband met het
Gemeentedecreet: Overheidsopdrachten -Wijzigingen – Het college van burgemeester
en schepenen kan beslissingen nemen voor opdrachten tot 85.000 . Goedkeuring.
Dit agendapunt wordt niet behandeld.

18. Patrimonium -Definitieve aanvaarding rooilijn Mortagnestraat - Verkoop van een
restperceel grond nabij Mortagnestraat – Ontwerp akte verkoop. Goedkeuring.
Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden en lasten wordt overgegaan tot de verkoop
aan de aangelanden van het restperceel/wegoverschot, gelegen te 1670 Heikruis, gesitueerd
langsheen de Mortagnestraat rechts van de woning nr. 18, met een oppervlakte van 108m²,
zoals aangeduid op het plan van landmeter Urbain Jamaels, conform het voorgelegde ontwerp
van akte van de heer Hendrik Muyshondt, notaris.
De rooilijn van de Mortagenstraat ter hoogte van het restperceel wordt definitief aanvaard.

Gesloten zittting
19. Evaluatieverslag gemeentesecretaris Frieda De Saeger - Kennisgeving.
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de evaluatiecommissie met betrekking tot
de gunstige evaluatie van mevrouw Frieda De Saeger gemeentesecretaris
Toegevoegde punten :
Namens het college :
Ontwikkelingssamenwerking – toekenning van een éénmalige gemeentelijke toelage voor
hulp aan Nepal naar aanleiding van de aardbeving.
De gemeenteraad beslist om een éénmalige gemeentelijke toelage van €500 toe te kennen, als
financiële ondersteuning voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal
Toegevoegde punten namens CD&V-Sp.a-fractie
1. Werken doortocht Pepingen - kosten schorsing werken – schadeclaim.
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2. Het project van het OCMW “sociale woningen”: wat gebeurt er omtrent de aanleg van
een parking achter "Houtzagerij".

Namens de raad :

F. De Saeger
Secretaris, i.o.,

R. Seghers
Voorzitter

