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Definiëring begrip dagelijks bestuur. Vrijstelling van visum door financieel
directeur.
Aanleiding
Afstemmen van het begrip dagelijks bestuur voor gemeente en ocmw.
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Art. 40 § 1 bepaalt dat de raad over de volheid van bevoegdheid beschikt ten aanzien
van aangelegenheden van gemeentelijk belang.
Art. 77 bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van
bevoegdheid voor aangelegenheden die aan het ocmw zijn toevertroud.
Artikel 41, 8° van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 geeft aan
de gemeenteraad de bevoegdheid om vast te stellen wat onder het begrip dagelijks
bestuur moet worden verstaan. Deze bevoegdheid is niet delegeerbaar.
Artikel 78, 9° van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 geeft aan
de graad voor maatschappelijk welzijn de bevoegdheid om vast te stellen wat onder het
begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan. Deze bevoegdheid is niet delegeerbaar.
Het college van burgemeester en schepenen is conform artikel 41, 10°, a van het
Decreet over het Lokaal Bestuur bevoegd voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure
en de voorwaarden van de overheidsopdracht, wanneer de opdracht past binnen het
begrip dagelijks bestuur.
Het vast bureau is conform artikel 78, 10°, a van het Decreet over het Lokaal Bestuur
bevoegd voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de
overheidsopdracht, wanneer de opdracht past binnen het begrip dagelijks bestuur.
Feiten, context en argumentatie
Het begrip “dagelijks bestuur” is belangrijk in de bevoegdheidsverdeling tussen de
gemeenteraad en het college en ocmw-raad en vast bureau.
Inzake overheidsopdrachten bepaalt het begrip “dagelijks bestuur” wie bevoegd is voor
het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van

overheidsopdrachten.
Het is aangewezen de definitie “dagelijks bestuur” dezelfde is zowel voor gemeente als
voor het OCMW.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1: Algemene omschrijving dagelijks bestuur
Alle beheersdaden zonder financiële impact (dit kan o.a. zijn het occasioneel ter
beschikking stellen van gebouwen, lokalen en terreinen aan derden, het nemen van
maatregelen tot het algemeen onderhoud van gebouwen en het nemen van beschermende
maatregelen ter vrijwaring van gemeentelijke eigendommen bij gevaar,…), die niet
expliciet tot de bevoegdheid van de gemeente en OCMW-raad behoren, behoren tot het
dagelijks bestuur.
Art. 2 : Als opdracht van dagelijks bestuur in de zin van artikel 56 §3 5° en artikel 84 §3
5° van het decreet Lokaal Bestuur worden beschouwd:
a) Verrichtingen waarvan de kredieten op het exploitatiebudget voorzien zijn en waarvan
het bedrag niet hoger is dan 85.000,00 EUR (BTW niet-inbegrepen);
b) Verrichtingen waarvan de kredieten op het investeringsbudget voorzien zijn en
waarvan het bedrag niet hoger is dan 8.500,00 EUR (BTW niet-inbegrepen);
c) Wijzigingen tijdens de uitvoeringsfase aan de gegunde opdrachten die niet onder
voormelde bepalingen vallen en voor zover die wijzigingen niet tot bijkomende uitgaven
leiden van meer dan 10 % van het oorspronkelijke gunningbedrag.
Art. 3 : De voorwaarden waaronder de financieel directeur de controle, bedoeld in artikel
266 van het decreet lokaal bestuur, uitoefent worden als volgt vastgesteld:
Verrichtingen waarvan het bedrag niet hoger is dan 3000 euro excl. btw zijn uitgesloten
van de voorafgaande visumverplichting.
Om te bepalen of een verrichting uitgesloten is van voorafgaande visumverplichting
houdt de financieel directeur rekening met de volledige looptijd van de voorgenomen
verbintenis. Voor verbintenissen van onbepaalde duur houdt de financieel directeur
rekening met een forfaitaire looptijd van vier jaar.
De Algemeen Directeur,
Jurgen De Mets

De Algemeen Directeur,
Jurgen De Mets
#$ondertekening1$#

Ondertekend door Jürgen De Mets (Signature)
Datum: 2021.06.02 09:04:39 CEST
Functie: algemeen directeur
Locatie: BRAKEL

Namens de OCMW-raad:
De Voorzitter Gemeente- en OCMW
raad,
Marcel Saeytijdt
Voor éénsluidend afschrift,
Brakel, 2 juni 2021
De Voorzitter Gemeente- en OCMW
raad,
Marcel Saeytijdt
#$ondertekening2$#

Ondertekend door Marcel Saeytijdt (Signature)
Datum: 2021.06.02 22:17:47 CEST
Functie: voorzitter gemeenteraad
Locatie: BRAKEL

