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Definitie dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten en delegatie
van een aantal beheersdaden
Feiten, context en argumentatie
In de gemeenteraad van 12 april 2013 werd de definitie dagelijks bestuur in het kader
van overheidsopdrachten en de delegatie van een aantal beheersdaden nader
omschreven. Er wordt voorgesteld om deze definitie te actualiseren omwille van volgende
redenen:





Vanaf 1 januari 2019 trad het decreet lokaal bestuur in werking. Het decreet lokaal
bestuur bevestigt opnieuw dat een aantal zaken voorwerp kunnen uitmaken van de
bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en
schepenen.
Vanaf 2 januari 2019 ging een nieuwe bestuursploeg van start. Het actualiseren van
de bevoegdheidsverdeling lijkt in die zin aangewezen.
Op 30 juni 2017 trad de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten integraal in werking,
hiermee werden heel wat nieuwigheden geïntroduceerd. Onder meer werden
procedures aangepast en werden drempelbedragen geactualiseerd.
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Om redenen van vlot bestuur lijkt het passend om de omschrijving ‘dagelijks bestuur’
te herzien en te actualiseren.

Vorige beslissingen



Beslissing van de gemeenteraad van 9 maart 2018: goedkeuring voor de instap in de
vernieuwde beheers- en beleidscyclus vanaf 1 januari 2019.
Beslissing van de gemeenteraad van 12 april 2013: definitie dagelijks bestuur in het
kader van overheidsopdrachten en delegatie van een aantal beheersdaden.

Hogere regelgeving


Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 41.

Beslissing
Met 16 stemmen voor (Luc Defraye, Jan Seynhaeve, Chris Loosvelt, Mathieu Desmet,
Geert Breughe, Lobke Maes, Stijn Tant, Bernard Galle, Marie De Clerck, Hendrik Libeer,
Frank Acke, Kevin Defieuw, Sofie Mol, Katleen Messely, Bas Surmont, Elyn Stragier), 11
stemmen tegen (Hendrik Vanhaverbeke, Carlo De Winter, Joachim Naert, Henk Louf,
Heidi Craeynest, Charlotte Bonte, Lien Vanderjeugt, Jelle Stragier, Inge Goemaere,
Carine Quidousse, Tommy Vansteenkiste), 2 onthoudingen (Joke De Smet, Vicky Claeys)
Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad van 12 april 2013 waarbij het begrip dagelijks
bestuur in het kader van overheidsopdrachten en de delegatie van een aantal
beheersdaden nader werd omschreven, wordt opgeheven.
Artikel 2
§1 Voor de toepassing van artikel 41, 2de lid, 8° van het decreet lokaal bestuur wordt
onder het begrip van dagelijks bestuur verstaan alle opdrachten waarvan de uitgaven
aangerekend worden op het exploitatiekrediet.
Ingeval het een opdracht betreft waarvan de uitgave aangerekend wordt op meerdere
jaren en die behoort tot de exploitatie, wordt deze opdracht beschouwd als vallend onder
het begrip ‘dagelijks bestuur’ wanneer de totale geraamde waarde van de opdracht (excl.
btw), berekend over zijn volledige duur/looptijd, niet meer bedraagt dan het
drempelbedrag zoals bedoeld in artikel 90, 1° van het KB plaatsing of wanneer de totale
duur van de opdracht de vierentwintig maanden niet overschrijdt. Wanneer het een
opdracht betreft van onbepaalde duur of waarvan de looptijd niet kan worden bepaald, of
waarvan de duur/looptijd langer is dan achtenveertig maanden, wordt de waarde bepaald
op grond van de geraamde maandelijkse waarde vermenigvuldigd met achtenveertig.
Voor de toetsing van bedoelde geraamde waarde dient enkel rekening gehouden met het
gemeentelijk aandeel in een eventuele gezamenlijke opdracht of binnen een
raamcontract/aankoopcentrale.
§2 Voor de toepassing van artikel 41, 2de lid, 8° van het decreet lokaal bestuur wordt
onder het begrip van dagelijks bestuur verstaan alle opdrachten waarvan de uitgaven
aangerekend worden op het investeringskrediet voor zover



de geraamde waarde van deze opdracht niet meer bedraagt dan 30 000 euro (excl.
btw) of
het een bestelling betreft binnen een raamcontract/aankoopcentrale van een andere
aanbesteder waarvan de instap aan de gemeenteraad werd voorgelegd én de
geraamde waarde niet meer bedraagt dan het drempelbedrag zoals bedoeld in artikel
90, 1° van het KB plaatsing.

Voor de toetsing van bedoelde geraamde waarde dient enkel rekening gehouden met het
gemeentelijk aandeel in een eventuele gezamenlijke opdracht of binnen een
raamcontract/aankoopcentrale.
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§3 Voor de toepassing van artikel 41, 2de lid, 8° van het decreet lokaal bestuur wordt
onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ eveneens begrepen elke wijziging die tijdens de
uitvoering ervan moet worden aangebracht aan een overheidsopdracht waarvan de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden werden vastgesteld door het college van
burgemeester en schepenen.
Indien het evenwel de wijziging betreft van een overheidsopdracht waarvan de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden oorspronkelijk werden vastgesteld door de
gemeenteraad, worden dergelijke wijzigingen slechts aangemerkt als vallende onder het
begrip ‘dagelijks bestuur’ in zover voldaan is aan één van volgende voorwaarden:





uit deze wijziging vloeien geen bijkomende uitgaven van meer dan 10 procent voort
bovenop de door het college van burgemeester en schepenen initieel goedgekeurde
uitgaven (exclusief door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde
verrekeningen);
de totale waarde van deze wijziging bedraagt niet meer dan 30 000 euro (excl. btw);
uit deze wijziging vloeien geen bijkomende uitgaven van meer dan 10 procent voort
bovenop de door de gemeenteraad goedgekeurde uitgaven (inclusief door de
gemeenteraad goedgekeurde verrekeningen).

Voor het berekenen van de bijkomende uitgave bovenop de initieel goedgekeurde
uitgaven wordt geen rekening gehouden met de overschrijding van de vermoedelijke
hoeveelheden, voor zover deze overschrijding(en) geen wijziging aan de opdracht
inhouden.
§4 Voor de toepassing van artikel 41, 2de lid, 8° van het decreet lokaal bestuur wordt
onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ eveneens begrepen de bevoegdheid voor het
aangaan van leningen of het nemen van besluiten waarbij de financiële lasten van de
opgenomen leningen worden herschikt door die lasten te spreiden over een kortere of
gelijke periode.
§5 De bevoegdheid om onroerende goederen van een derde tijdelijk in gebruik te
nemen, hetzij via huurovereenkomst, hetzij via bezettingsovereenkomst of gelijk welke
overeenkomst, voor zover de te betalen jaarlijkse vergoeding niet meer dan 30 000 euro
(excl. ev. btw en exclusief eventuele kosten voor nutsvoorzieningen) bedraagt en indien
het een overeenkomst van meer dan 9 jaar of van onbepaalde duur betreft voor zover in
een opzeggingstermijn van maximaal 6 maand wordt voorzien, wordt gedelegeerd aan
het college van burgemeester en schepenen.
§6 De bevoegdheid om roerende goederen van een derde tijdelijk in gebruik te nemen,
hetzij via huurovereenkomst, hetzij via bruikleenovereenkomst of gelijk welke
overeenkomst, voor zover de te betalen jaarlijkse vergoeding niet meer dan 30 000,00
euro bedraagt (excl. ev btw) en indien het een overeenkomst van meer dan 9 jaar of van
onbepaalde duur betreft voor zover in een opzeggingstermijn van maximaal 6 maand
wordt voorzien, wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen.
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