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Organisatie van interne controle - Begrip "dagelijks
bestuur" - vaststelling

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Guy Staes, raadslid; de heer Geert Fierens, raadslid; mevrouw
Nadine Boekaerts, voorzitter; de heer Thomas Wellens; de heer Rudy Nuyens; mevrouw Lies
Ceulemans; de heer Brend Van Ransbeeck; mevrouw Hanne Cuypers; mevrouw Ingeborg Van Hoof;
de heer Wim Kelber; de heer Stefaan Lambrechts; mevrouw Suzy Put; de heer Jan Hendrickx; de heer
Willy Beullens; de heer Koen Kerremans; de heer Dirk Aras; de heer Giel Van de Zande; de heer
Nathan Rijnders; mevrouw Leen Vervoort; mevrouw Julie Cools; mevrouw Anja Neels, algemeen
directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Artikel 78, tweede lid, 10° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat in beginsel de raad voor
maatschappelijk welzijn de plaatsingprocedure en de voorwaarden van de overheidsopdracht
vastlegt. De raad kan dit delegeren aan het vast bureau.
Argumentatie
Deze delegatie betreft de opdrachten van dagelijks bestuur. De raad voor maatschappeijk welzijn
bepaalt wat onder het begrip "dagelijks bestuur" moet worden verstaan. Deze opdrachten van
dagelijks bestuur kunnen aan het vast bureau worden toegewezen en het vast bureau kan de
plaastingsprocedure en de voorwaarden van de overheidsopdracht vastleggen.
Juridische grond
Artikel 78,tweede lid 10° van het Decreet Lokaal Bestuur
Artikel 41,tweede lid 9° van het Decreet Lokaal Bestuur
Artikel 84, §3, 5° van het Decreet Lokaal Bestuur
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 78 2de lid, 9° Decreet Lokaal Bestuur

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
...
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Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met
- 13 stem(men) voor: Willy Beullens; Nadine Boekaerts; Julie Cools; Hanne Cuypers; Geert Fierens;
Jan Hendrickx; Walter Horemans; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Nathan Rijnders; Guy Staes;
Ingeborg Van Hoof; Thomas Wellens
- 2 stem(men) tegen: Dirk Aras; Leen Vervoort
- 6 onthouding(en): Lies Ceulemans; Wim Kelber; Koen Kerremans; Rudy Nuyens; Brend Van
Ransbeeck; Giel Van de Zande

Besluit
Artikel 1
Volgende overheidsopdrachten vallen binnen het begrip dagelijks bestuur, waarvoor het vast bureau
bevoegd is om de plaatsingsproceduren en voorwaarden van de opdrachten vast te stellen :
- alle uitgaven waarvoor kredieten voorzien zijn op het exploitatiebudget
- alle uitgaven waarvoor kredieten voorzien zijn op het investeringsbudget waarvan het bedrag niet
hoger is dan het bedrag van de overheidsopdrachten die kunnen geplaatst worden via
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking volgens artikel 42 § 1, 1° a) (heden
144.000 euro excl.btw)
- alle uitgaven van het investeringsbudget die betrekking hebben op onderhoud of instandhouding van
de gemeentelijke infrastructuur en/of patrimonium. Onder dit type van investeringen worden
o.a.verstaan : alle vervangingsinvesteringen en de aankoop van materialen voor onderhoud van
wegen, openbaar domein en gebouwen, onafhankelijk van de waarde van de investering
- het aanbrengen van wijzigingen aan een overeenkomst die nodig zijn bij de uitvoering van deze
overeenkomst en die geen bijkomende uitgaven van meer dan 20% met zich meebrengen.
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