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Maria Verheirstraeten: voorzitter;
Hans Knop: burgemeester;
Jos Withofs, Francis De Donder, Tineke Lootens, Pieter Herwege,
Thomas Bauwens, Johan Anthuenis: schepenen;
Evy Beirnaert, Serdar Celik, Arthur Cooreman, Geert D'hooghe, Dirk De Mey,
Kathleen De Munck, Filip De Wilde, Timothy Debeir, Vanessa Gelorini,
Marc Ronsse, Geert Roosenboom, Tom Schiettecat, Kim Van Cauteren,
Fien Van der Slycken, Herman Van Driessche, Marc Verberckmoes,
Tamara Van Laere, Michel Meesen: raadsleden;
Tom De Graeve: algemeen directeur
Gürkan Aslan: raadslid

Vaststellen begrip dagelijks bestuur

Motivering
Aanleiding en context
Sinds 2000 wordt in het OCMW, naast de delegatie aan het vast bureau (aanstellingen onbepaalde duur
en investeringen tot 12.500 €), met een verregaande vorm van delegatie naar de secretaris (nu
algemeen directeur) gewerkt voor aankopen van goederen en diensten en dringende tijdelijke
aanstellingen. Bij de start van deze legislatuur werd al een bijkomende delegatie naar het vast bureau
gedaan voor wat betreft aanstellingen van onbepaalde duur.
In het kader van de verdere integratie van gemeente en OCMW wordt voorgesteld om de delegatie in
OCMW en gemeente op eenzelfde manier te organiseren, door op een eenvormige manier invulling te
geven aan het begrip dagelijks bestuur (waarvoor vast bureau, respectievelijk college) bevoegd zijn.
Hierop zou dan een voor OCMW en gemeente eenvormige delegatie naar de algemeen directeur volgen
(die dan verder naar de andere directies delegeert).

Juridische grond





Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 41, tweede lid 8° en 10°
Gemeenteraadsbesluit van 24 januari 2019 tot delegatie van de aanstellingsbevoegdheid naar
het vast bureau.
Huishoudelijk Reglement van de OCMW-organen (dd. 2014, gewijzigd in 2017), inzonderheid
deel 1, hoofdstuk 2 (bevoegdheid organen)
Beheersovereenkomst gemeente-OCMW (besluiten raden 23 april 2020)

Argumentatie en advies




Het is de bedoeling van het vast bureau 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, met uitzondering van de
uitgaven m.b.t. individuele hulpverlening.
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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