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Hervaststellen van het begrip dagelijks bestuur

Motivering
Aanleiding en context
In 2009 werden uitgaven van dagelijks bestuur (waarvoor het college bevoegd is) bepaald op alle
exploitatieuitgaven en investeringen tot € 15.000. Inmiddels is onze organisatie veel groter geworden
en is het wenselijk om onze werkwijze daaraan aan te passen. In 2019 hebben we een nieuwe
personeelsstructuur goedgekeurd met de bedoeling om de directies mee verantwoordelijkheid te laten
dragen voor een aantal operationele zaken. Daarom wordt voorgesteld de delegatie naar het college
wat investeringen betreft op te trekken tot € 50.000. De bedoeling is via delegatie de directies als
budgethouder verantwoordelijk te maken voor een aantal uitgaven (en ontvangsten ).
Tegelijkertijd beogen we een eenvormige regeling in te voeren voor het OCMW (waar al 20 jaar met
budgethouderschap wordt gewerkt) en het AGB.

Juridische grond




Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 41, tweede lid, 8° en 10°
Gemeenteraadsbesluit van 17 december 2009 tot herdefiniëring van het begrip dagelijks
bestuur
Beheersovereenkomst gemeente-OCMW (besluiten raden van 23 april 2020)

Argumentatie en advies






Ingevolge de integratie van gemeente en OCMW is het noodzakelijk om een eenvormige
werkwijze voor alle geledingen van de organisatie uit te werken.
Het is de bedoeling van het college om uitgaven tot € 30.000 te delegeren naar de algemeen
directeur, die verder zal delegeren naar de andere directeurs; zo kunnen we meer
operationele verantwoordelijkheid leggen bij de directies. Deze delegatie
(budgethouderschap) is niet vrijblijvend maar moet leiden tot het mee opnemen van
verantwoordelijkheid voor de doelstellingen van de organisatie.
In het kader van het organisatiebeheersingssysteem zal deze delegatie gepaard gaan met een
aantal afspraken binnen het managementteam, zoals een eenvormigheid in fundamentele
processen (o.a. met het oog op functiescheiding en continuïteit) en een degelijke rapportage.
Dit voorstel werd weerhouden na bespreking in managementteam en college

Budget / Visum
Niet van toepassing

Bespreking
Gezien de bespreking zoals opgenomen in het digitaal zittingsverslag

Stemming
Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen.

Beslissing
Enig artikel
Onder het begrip dagelijks bestuur, zoals voorzien in art. 41, 8° van het decreet lokaal bestuur, wordt
met onmiddellijke ingang verstaan:
1. Alle verrichtingen waarvan de kredieten voorzien zijn in exploitatie
2. Alle verrichtingen waarvoor de kredieten voorzien zijn in een investeringsbudget en waarvan
het bedrag niet hoger is dan 50.000€, excl. BTW. Deze verrichtingen mogen het bestuur niet
binden voor langer dan 48 maanden.
3. De initiële beslissing tot toetreding tot een aankoop- of opdrachtencentrale zonder verplichte
afname of aankoop.
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