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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
OKTOBER 2015.
Openbare zitting
0. Informatieronde buurtinformatienetwerken (BIN) door de Lokale Politiezone.
Toelichting door de heer S. Roelens – Commissaris van politie – Directeur Operaties Lokale
Politie Pajottenland.
1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 22 september 2015.
Het verslag van de vorige zitting werd goedgekeurd.
2. Powerpoint presentatie van het financieel profiel van Pepingen.
Toelichting door de schepen van financiën Gerard Defloo.
3. Infrax West – Algemene vergadering van 23 november 2015. Goedkeuring van de
agenda en vaststelling van het mandaat aan de gemeenteraad.
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 23
november 2015, zoals opgenomen in de uitnodiging van 30 september 2015, worden op basis
van de bekomen documenten en toelichtingsnota 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 algemene vergadering van 23 november 2015 te handelen en te
beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.

4. Riobra - Buitengewone algemene vergadering van 11 december 2015.Goedkeuring
van de agenda en vaststelling van het mandaat aan de gemeenteraad.
De punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Riobra van
11 december 2015 met inbegrip van de voorgestelde statutenwijziging goed te keuren en de
aangestelde volmachtdragers te mandateren om op laatstgenoemde buitengewone algemene
vergadering van Riobra van 11 december 2015 te handelen en te beslissen overeenkomstig de
onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
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5. PBE – Buitengewone Algemene vergadering van 4 december 2015. Goedkeuring van
de agenda en vaststelling van het mandaat aan de gemeenteraad.
De punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 4 december 2015
inhoudelijk goed te keuren.
De volmachtdrager mandaat te verlenen om op genoemde buitengewone algemene
vergadering te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.

6. Personeel – Rechtspositieregeling – Verhoging werkgeversbijdrage in de
maaltijdcheques. Goedkeuring principebeslissing.
Dit punt wordt afgevoerd van de agenda.
7. Dagelijks bestuur – Overheidsopdrachten - Bestelbonnen – Goedkeuring.
7.A. Aankoop schuilhuisje
Er zal een nieuw schuilhuisje geplaatst worden op de Ninoofsesteenweg ter hoogte van de
Beertstraat richting Halle (haltenummer 34153 – Elbeek).
Ten gevolge van het belang van uniforme schuilhuisjes op grondgebied Pepingen zal de
opdracht gegund worden aan De lijn. er zullen geen andere leveranciers geraadpleegd worden.
Er wordt geopteerd voor een schuilhuisje type A dat aangekocht via De Lijn, na tussenkomst
van het Vlaams Gewest, voor de gemeente komt op een kostprijs van € 1497,07 (incl. BTW).
Het schuilhuisje zal gefinancierd worden met krediet ingeschreven in budget voorzien op
2015/GBB-CBS/0210-00/6103512/IE-geen.

7.B. Diverse aankopen
Principieel akkoord met de aankoop van een naambord voor de boomgaard voor de viering
van 2015 via ondehandelingsprocedure – Kostprijsraming €308.

8. Overheidsopdracht - Levering van brandstoffen gemeentelijke gebouwen en
gemeentelijke voertuigen - dienstjaar 2016 - Goedkeuring
lastvoorwaarden,gunningswijze en raming uitgave.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
De gemeenteraad keurt het bestek en de raming voor de opdracht “Levering van brandstoffen
gemeentelijke gebouwen en gemeentelijke voertuigen - dienstjaar 2016 ” goed. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 41.322,31
excl. btw of € 50.000,00 incl. 21% btw.
De uitgave voor de opdracht levering stookolie wordt of is voorzien in artikels:
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BP2014-2019/NP.2.1.11/0750-01/6112000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U (CC Beert)
BP2014-2019/NP.2.1.11/0750-02/6112000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U (Jungle)
BP2014-2019/NP.2.1.11/0705-01 /6112000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U (CC
Bellingen)
BP2014-2019/NP.2.1.11/0705-02 /6112000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U (Heikruis)
BP2014-2019/NP.2.1.11/0705-03 /6112000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U (De Kring)
BP2014-2019/GBB-CBS/0119-01 /6112000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U
(gemeentehuis);
BP2014-2019/GBB-CBS/0119-00/6160004/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U (voertuigen);

9. Overheidsopdracht - Rooien bomen, struiken... en bouwrijp maken van een perceel
grond. - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
De gemeenteraad keurt het bestek en de raming voor de opdracht “Rooien bomen, struiken,
hagen... en bouwrijp maken van een perceel grond.” goed. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 4.958,68 excl. btw of € 6.000,00 incl. 21%
btw. De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in de budgetten van de begroting
dienstjaar 2016.
10. Mobiliteit - Subsidies voor mobiliteitsprojecten op school Dr. Mobi – Samenwerking
met de gemeente. Goedkeuring.
De samenwerking met de basisscholen Harten Troef Pepingen en Spring in’t veld Bellingen in
kader van de aanvraag tot subsidies voor mobiliteitsprojecten op school Dr. Mobi van de
provincie voor het schooljaar 2015-2016 wordt goedgekeurd.
Basisschool Harten Troef Pepingen vraagt voor het schooljaar 2015-2016 voor de vestiging
Pepingen, alsook voor de vestiging Heikruis een subsidie van 5000 euro aan.
Basisschool Spring in’t Veld Bellingen vraagt voor het schooljaar 2015-2016 voor de
vestiging Bellingen een subsidie van 5000 euro aan.
De voorgestelde samenwerking houdt in dat de gemeente instaat voor de voorfinanciering en
de overblijvende 20% voor haar rekening neemt.
De voorfinanciering 4 bedraagt 18750 euro , hetzij 6250 euro voor de vestiging Heikruis van
basisschool Harten Troef, 6250 euro voor de vestiging Pepingen van basisschool Harten Troef
en 6250 euro voor de vestiging Bellingen van Spring in’t veld Bellingen.
De overblijvende 20% bedraagt €3750, hetzij 1250 euro voor de vestiging Heikruis van
basisschool Harten Troef, 1250 euro voor de vestiging Pepingen van basisschool Harten Troef
en 1250 euro voor de vestiging Bellingen van Spring in’t veld Bellingen.
Het subsidiebedrag zal aangewend worden voor aankoop van o.a. straatmeubilair (vb.
octopusmateriaal), verkeerslichten verkeerspark…
Het aangekochte in kader van de subsidie zal ook door de gemeente, in de mate dat dit
mogelijk is, kunnen worden aangewend.
De aankopen van de scholen passend in het kader van de aangevraagde subsidie worden
uitbetaald aan de scholen na het leveren van de nodige bewijsstukken.
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De vereiste kredieten (€ 18750) en ontvangsten (€ 15000) zullen voorzien worden in het
budget van 2016 op respectievelijk BP2014-2019-3/ACT-2.5.1/0879-00/6640000 en BP
2014-2019-3/ACT.-2.5.1/0879-00/1500000
11. Plaatselijke Groep Pajottenland + - Lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) 2014 – 2020
Leadergebied Pajottenland. Projectvoorstel met betrekking tot Leaderthema 2 & 3.
Engagement van de gemeente Pepingen. Goedkeuring.
De gemeente Pepingen verklaart zich principieel akkoord met:
het nieuwe samenwerkingsproject “Thuis in het Pajottenland”, uitgewerkt door de coördinator
van Pajottenland +vzw, de heer Jos Huwaert, waarin de projectideeën van de
gemeentebesturen verwerkt zijn, alsook de financiële bijdrage per gemeenten, in het kader
van de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) 2014-2020, Leadergebied Pajottenland,
ingediend door Pajottenland+ vzw met als doel plattelandsontwikkeling in het Pajottenland.
De betaling van een jaarlijkse financiële bijdrage van € 0,50/inwoner/jaar of 4.395 inwoners
(2014) x €0,50 = €2.197,5 per jaar.
12. Ontwikkelingssamenwerking – Verdeling van het subsidiebudget 2015. Goedkeuring.
De raad beslist om in uitvoering van actie 1.3.1. “Ontwikkelingssamenwerking- Toegestane
werkingssubsidies aan verenigingen”, het totaal subsidiebedrag van €1.000 te verdelen aan de
voorgelegde organisaties.
Toegevoegde punten
Namens het college van burgemeester en schepenen :
-

Milieu - Exploitatie intercommunaal containerpark te Pepingen –Samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Lennik, het gemeentebestuur
van Pepingen en de Intercommunale Haviland. Wijzigingen. Goedkeuring.

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de exploitatie van een intercommunaal
containerpark te Pepingen, wordt goedgekeurd zoals dit wordt voorgelegd.

Namens de CD&V-SP.a-fractie :
1. Gemeentepersoneel - Aanpassing van de personeelsformatie- organogram.
Goedkeuring.
De gemeenteraad geeft opdracht tot aanpassing van de personeelsformatie.

2. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Aanpassing uren inzage - kopies.
Goedkeuring.

De gemeenteraad keurt de aanpassingen van het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad goed zoals dit werd voorgelegd.
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3. Ouderenbeleid – Principiële goedkeuring voor invoeren van ouderencheques en
goedkeuring om het reglement gemeentelijke “Senior-bong” (Senioren Bewegen,
Ontmoeten, Napraten en Genieten) voor te leggen aan de ouderenadviesraad en
mogelijk andere betrokken adviesraden – Goedkeuring.

De raad verklaart zich akkoord om beide voorstellen voor te leggen aan de adviesraden zoals
deze werden voorgelegd.
4. Signalisatievergunning de Dreef en de Grasmeerstraat: Tijdelijke politieverordening
n.a.v. de werken fase 4 in uitvoering van de ‘doortocht Pepingen’. Goedkeuring.
5. Vragen rond werken N28 – klachten, meerwerken, oneffenheden, prijsherzieningen, .
6. Milieu: stand van zaken van het klimaatactieplan ?
Gesloten zitting :
1. Kris De Wolf – melding schade aan woning – mailbericht van ENCP.

Vragenmoment voor de inwoners
Namens de raad :

F. De Saeger
Secretaris, i.o.,

R. Seghers
Voorzitter

