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Vrijstelling visumplicht
Feiten, context en argumentatie
In de gemeenteraad van 12 april 2013 werd de vrijstelling van de visumverplichting
vastgesteld. Er wordt voorgesteld om deze vrijstelling te actualiseren omwille van
volgende redenen:




Vanaf 2 januari 2019 ging een nieuwe bestuursploeg van start. Het actualiseren van
de vrijstelling van visumverplichting 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.
Om redenen van vlot bestuur lijkt het passend om de vrijstelling van
visumverplichting te herzien en te actualiseren.

Vorige beslissingen


Beslissing van de gemeenteraad van 12 april 2013: vrijstelling visumverplichting.

Bijlagen
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Advies financieel directeur.

Hogere regelgeving



Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 266.
Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen.

Beslissing
Met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
Voor verbintenissen binnen het exploitatie- en investeringskrediet worden volgende
verrichtingen uitgesloten van de visumverplichting:




Aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van minder dan één
jaar;
Overheidsopdrachten waarvan de initieel goedgekeurde uitgave 10 000 euro (excl.
btw) niet overschrijdt;
De toekenning van subsidies, behoudens investeringssubsidies, die het bedrag van
24 000 euro op jaarbasis niet overschrijden.

Voor de toetsing van bedoelde initieel goedgekeurde uitgave dient enkel rekening
gehouden met het gemeentelijk aandeel in een eventuele gezamenlijke opdracht of
binnen een raamcontract/aankoopcentrale. Bij een opdracht in percelen wordt voor de
toepassing van de eventuele vrijstelling van visumverplichting rekening gehouden met de
goed te keuren uitgave van de volledige opdracht.
Voor elke bijkomende uitgave bovenop de geviseerde voorgenomen financiële
verbintenissen tijdens de uitvoering ervan moet een voorafgaand visum worden
afgeleverd indien alle wijzigingen gecumuleerd minstens 10 000 euro (excl. btw) of een
veelvoud daarvan bedragen. Voor het berekenen van de bijkomende uitgave wordt geen
rekening gehouden met de overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden, voor
zover deze overschrijding(en) geen wijziging aan de opdracht inhouden.
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