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Vast bureau | 29 maart 2021
Aanwezig:

Hans Knop: burgemeester;
Jos Withofs, Francis De Donder, Tineke Lootens, Pieter Herwege,
Thomas Bauwens, Johan Anthuenis: schepenen;
Tom De Graeve: algemeen directeur

Afwezig:
Verontschuldigd:

Delegatie budgethouderschap

Motivering
Aanleiding en context
In het kader van de nieuwe organisatie is het wenselijk dat de directies mee(r) verantwoordelijkheid
nemen voor de beleidsdoelstellingen en voor de operationele werking.
Daartoe wens het vast bureau delegatie te geven aan de algemeen directeur die verder zal delegeren
aan de andere directeurs.
Juridische grond



Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 85
Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 februari 2021 tot vaststelling van
het begrip dagelijks bestuur

Argumentatie en advies
Het invoeren van budgethouderschap draagt bij tot verdere responsabilisering van de directies voor
zowel de beleidsdoelstellingen als de operationele resultaten.
Het managementteam zal de invoering ondersteunen via opvolging van de praktische werkwijze en aan
het college verantwoording afleggen via periodieke rapportage.
De modaliteiten van deze delegatie werden afgestemd met de financieel directeur, die mee instaat voor
de bewaking van de financiële stromen.
Budget/Visum

Beslissing
Artikel 1
Aan de algemeen directeur wordt bij wijze van reglement delegatie verleend voor volgende
aangelegenheden:
1° Alle verrichtingen inzake goederen en diensten, zowel exploitatie als investeringen, waarvoor
kredieten zijn voorzien in de meerjarenplanning, tot een bedrag van 30.000€ excl. BTW. Deze
verrichtingen mogen het bestuur niet binden voor een periode langer dan 48 maanden.

2° Beslissingen tot aanstelling van tijdelijke medewerkers met een duur van maximaal één jaar.
3° De initiële beslissing tot toetreding tot een aankoop- of opdrachtencentrale zonder verplichte afname
of aankoop.
Artikel 2
De algemeen directeur kan deze gedelegeerde bevoegdheid verder delegeren aan andere directeurs
en teamverantwoordelijken. De modaliteiten hiervan zullen worden vastgelegd in het
organisatiebeheersingssysteem
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