Uittreksel uit de notulen van de OCMW-Raad
Zitting van 25 februari 2019
Aanwezig : Defour H., voorzitter;
Callens K., burgemeester
Soenens K., Buyck V., Verhelle K., Callens T. schepenen
Vandewaetere C., Vande Vyvere C., , Deceuninck G., Demeulenaere S., Goethals K., Dejaeghere V., Devroe
M., Devisch L., Vanantwerpen A., Callewaert W., Vanhaverbeke S., Vanhee S. en Bouckaert E., raadsleden;
en Pillaert D., algemeen directeur

Punt 5: Goedkeuring reglement houdende vaststelling van wat onder het begrip
dagelijks bestuur wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen
de OCMW-Raad en het vast bureau
De Raad,

Regelgeving:
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
41, tweede lid, 8°, 10° en 11° en artikel 56 §2 en §3, 1°, 5°, 6° en 8°;

Context en argumentatie
Bij de start van een nieuwe legislatuur 2019-2024 en gezien de gewijzigde regelgeving in verband
met het begrip “dagelijks bestuur” is het nodig de OCMW-Raadsbeslissing van 23 april 2007 te
herzien.
Het begrip “dagelijks bestuur” dient opnieuw worden gedefinieerd en hierbij zijn enkele
wijzigingen doorgevoerd voor een vlottere en efficiëntere werking.
De OCMW-Raad komt het toe om vast te stellen wat onder het begrip “dagelijks bestuur” moet
worden verstaan.
De definiëring en omschrijving van het begrip “dagelijks bestuur” is op maat van de eigen
organisatie waarbij de bevoegdheidsverdeling tussen de OCMW-Raad en het vast bureau duidelijk
aflijnt.
Het vast bureau is bevoegd voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden
van overheidsopdrachten die passen binnen het door de OCMW-Raad gedefinieerde begrip
“dagelijks bestuur”.
Het Vast bureau is bevoegd voor het stellen van daden van beheer over de gemeentelijke
inrichtingen en eigendommen, binnen de door de OCMW-Raad vastgestelde algemene regels.
Op voorstel van het vast bureau, gunstig geadviseerd door het managementteam.

Besluit: 14 ja stemmen en 5 onthoudingen (Vandewaetere C., Vande Vyvere C., Demeulenaere S.,
Goethals K. en Dejaeghere V.)

Art. 1: Het nieuwe reglement houdende de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur
wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de OCMW-Raad en het Vast
bureau wordt vastgesteld als volgt:
Reglement dagelijks bestuur
1.

Algemene omschrijving van het begrip dagelijks bestuur
§1. De handelingen van dagelijks bestuur hebben betrekking op de regeling van de
behoeften van het dagelijks leven, de zaken van gering belang en de zaken die
naar snelheid van optreden een dringend karakter vertonen.

§2. Alle beheersdaden zonder financiële impact die niet expliciet tot de bevoegdheid
va de OCMW-Raad behoren, behoren tot het dagelijks bestuur.
§3. Alle beheersdaden die betrekking hebben op het aangaan van verbintenissen met
financiële impact op het exploitatiebudget en die niet onder toepassing van de
overheidsopdrachtenwetgeving vallen, behoren tot het dagelijks bestuur.
Dit omvat ook de bevoegdheid om leningen aan te gaan en schuldpapier uit te
geven met het oog op de financiering van de uitgaven die voorzien zijn op het
budget en het meerjarig financieel beleidsplan.
2.

Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten
§1. Het dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten voor werken,
leveringen en diensten omvat de hiernavolgende bevoegdheden, die toegewezen
worden aan het vast bureau:
➢ Het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de
voorwaarden ervan, voor wat betreft de opdrachten te gunnen op de kredieten
van de exploitatie;
➢ Het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de
voorwaarden ervan, voor wat betreft de opdrachten te gunnen op de kredieten
van de investeringen tot en met het bedrag van € 50.000 (excl. BTW);
➢ Het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de
voorwaarden ervan, voor wat betreft de opdrachten te gunnen op de kredieten
van de investeringen boven de grens van € 50.000 voor zover de
hoogdringendheid voortvloeiend uit niet te voorziene omstandigheden dit
noodzaakt;
§2. Worden eveneens als dagelijks bestuur beschouwd, waarvoor het vast bureau
bevoegd is: alle beslissingen met betrekking tot het aanbrengen van wijzigingen
aan een lopende overheidsopdracht, hetzij geïnitieerd door de OCMW-Raad hetzij
door het vast bureau, genomen in toepassing van artikel 37 en 38 van het
koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
§3. De bepalingen en beperkingen opgenomen in de voorgaande paragrafen van
onderhavig artikel kunnen in geen geval afbreuk doen aan de bevoegdheid van het
vast bureau om op eigen initiatief de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van
overheidsopdrachten vast te stellen in gevallen van dwingende en onvoorziene
omstandigheden, zelfs indien dit niet valt onder de huidige omschrijving van het
begrip “dagelijks bestuur”, voor zover het vast bureau zich hierbij beroept op de
bepalingen van artikel 56 §4 en artikel 269 van het decreet lokaal bestuur.

3.

Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van daden van beheer over
de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen
§1. Het vast bureau is bevoegd voor alle daden van beheer over onroerende
goederen. Hieronder worden begrepen alle daden en handelingen die nuttig en
nodig zijn voor het behoud, de goede werking, de opbrengst, … van het goed. Deze
daden worden beschouwd als dagelijks bestuur.

§2. Worden eveneens beschouwd als daden van beheer over de gemeentelijke
inrichtingen en eigendommen door het vast bureau, en dus dagelijks bestuur, de
vestiging van onroerende zakelijke rechten en contracten betreffende onroerende
goederen met een maximale duur van 9 jaar.
§3. In afwijking van paragraaf 2 van onderhavig artikel behoort het verlenen van
begraafplaatsconcessies onverminderd tot het dagelijks bestuur.
4.

Rapportage
De besluiten door het vast bureau genomen met toepassing van onderhavig reglement
houdende de vaststelling van het begrip dagelijks bestuur, kunnen door de OCMWRaadsleden worden ingezien in de notulen van het vast bureau.

Art. 3: Dit besluit is van toepassing vanaf heden.
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