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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 22
SEPTEMBER 2015.
Openbare zitting
0. Woonwinkel Pajottenland recentelijk - Voorstelling van hun activiteiten om 20u
1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 23 juni 2015.
Het verslag van de vorige zitting van 23 juni 2015 wordt behandeld en goedgekeurd.
2. Privaat patrimonium - Voorlopige vaststelling van het ontwerp van de rooilijn voor een
deel van de Vroembos. Goedkeuring.
Het ontwerp van de rooilijn voor een deel van de Vroembos wordt goedgekeurd.
3. Privaat patrimonium - Principebeslissing tot opname van een deel van perceel
kadastraal gekend 1° afdeling - sectie B nr. 323L in het openbaar domein –
Houtzagerij – Ninoofsesteenweg 108. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de principebeslissing goed voor de opname van de schematisch
voorgestelde oppervlakte in het openbaar domein.
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4. Privaat patrimonium - Principebeslissing opmaak rooilijnplan van de Bosstraat en
wijziging atlas der Buurtwegen voor de Bosstraat. Goedkeuring.
De behandeling van dit agendapunt wordt verdaagd.

5. OCMW-raad - Ontslag van de heer André Cochez als raadslid van het OCMW.
Kennisname.
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van André Cochez als raadslid van het
OCMW.
6. Organisatie vieringen gouden, diamanten, briljanten bruiloften –Aanpassingen
beslissing gemeenteraad van 21/06/2007 en 17/12/2013. Goedkeuring.
– De beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 – artikel 1 wordt als volgt
aangepast vanaf 1 januari 2016 tot 31/12/2019:
Het bedrag van het gemeentelijk geschenk bedraagt maximum :
- € 150,00 voor een gouden bruiloft, diamanten en briljanten bruiloft.
7. Sport -Plaatsen van camera’s op perceel uitgebaat door FC Pepingen. Advies.
De gemeenteraad verstrekt geheel vrijblijvend een gunstig advies voor het plaatsen van
camera’s op het perceel kadastraat gekend 1° afd. sec E nr. 130E, uitgebaat door FC Pepingen.
8. Milieu - Verlenging van de deelname van de gemeente aan het project ‘Intergemeentelijke Natuur- & Landschapsploegen’ in 2016. Bevoegdheidsoverdracht in het kader
van het uitvoeren van overheidsopdrachten aan Pro Natura vzw. Goedkeuring.
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
van 13 juli 2015 en van 7 september 2015 betreffende:
- de goedkeuring van de verlenging van het project ‘Intergemeentelijke Natuur- en
Landschapsploegen’ voor het jaar 2016. De gemeente Pepingen neemt deel aan de
Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen met 1,5 voltijdse equivalenten
(VTE) zijnde 2175 uren (min. 725 uren) waarbij 1450 uren = 1 VTE, met als
richtinggevende kostprijs 29.744 euro (excl. BTW) per VTE.
-

De aanduiding van Pro Natura vzw – Roggemanskaai 8 – 1501 Halle, als de overheid
die gemandateerd wordt om in naam van de gemeente Pepingen bij de gunning en de
uitvoering van eventuele overheidsopdrachten, op te treden, in het kader van de
uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst 2016 tussen de provincie VlaamsBrabant en de gemeente Pepingen i.k.v. de organisatie van de “Intergemeentelijke
Natuur- en Landschapsploegen (INL)”, conform de wet van 15 juni 2006 betreffende
de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
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In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is het bestuur mee
verantwoordelijk, voor alle mogelijke kosten, in verhouding tot zijn aandeel in de
opdracht.
De gemeente voorziet het nodige krediet op BBC-artikelnr. BV 680 AR 6139999
(gelijkblijvend beleid) van de begroting van dienstjaar 2016, voor:
29.744 euro X 1,5 VTE (1 VTE = 1450 uren) = 44.616 euro (excl. BTW).
Het college van burgemeester en schepenen zal het jaarprogramma 2016 goedkeuren en
bepalen welke opdrachten gegund worden.
9. Milieu – Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei – Indexering gemeentelijke
lidmaatschapsbijdrage vanaf 2015 – Goedkeuring.
Vanaf het dienstjaar 2015 zal het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei Donkerstraat 21 - 1750 Gaasbeek een indexering toepassen op de lidmaatschapsbijdrage van
0,25€/inwoner.
De gemeente voorziet jaarlijks de nodige kredieten op BBC-artikelnr. BV 349-00 AR
6493000 (gelijkblijvend beleid) van de begroting.
10. Ruimtelijke ordening - Goedkeuring van het wegentrace - verkavelingsaanvraag –
Van Eeckhoudt Alex - Rampelberg Greta.

Dit agendapunt wordt verdaagd.

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 8.500€ met uitzondering
van alle openbare werken in exploitatie en in investeringen inclusief openbare werken
gefinancierd door het Plattelandsfonds, andere fondsen of andere samenwerkingen
waarvoor steeds een gemeenteraadsbeslissing noodzakelijk is. Goedkeuring.
Het besluit van de gemeenteraad van 31 maart 2015 wordt opgeheven.
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:
"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
artikel43, §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 :
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(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 artikel43, § 2,
9° en 11° van het Gemeentedecreet wordt verstaan:
- uitgaven inzake investering- en exploitatiekosten tot een bedrag van 8.500
EUR (exclusief btw) met uitzondering van alle openbare werken in exploitatie
en in investeringen waarbij de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt en los
van dagdagelijkse kleine herstellingen inclusief openbare werken gefinancierd door
het Plattelandsfonds, andere fondsen of andere samenwerkingen waarvoor steeds een
gemeenteraadsbeslissing noodzakelijk is;

- 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;
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.
2. Signalisatievergunning: Tijdelijke politieverordening n.a.v. de werken rond de
Boekhoutstraat in uitvoering van ‘doortocht Pepingen’. - Goedkeuring.
Tussenkomst CD&V-SP.a-fractie : raadslid A. De Roubaix vraagt om dit agendapunt af te
voeren.
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3. Brief Hartentroef 11-09-2015: Werken aan de Ninoofsesteenweg (Fase 4) de
bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de school. - Bespreking spreiding
mogelijkheden: éénrichtingsverkeer, opvang in schuur naast de Kinderschuur, zone
30, zebrapaden, extra afscherming op stwg naar Elingen ter hoogte van kerkhof,
logistieke ondersteuning aanleg voetpad weide De Backer.

Vragenmoment voor de inwoners
Namens de raad :

F. De Saeger
Secretaris, i.o.,

E. Timmermans
Burgemeester - Voorzitter, wn

