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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 11 april 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 11 april 2019 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de RVMW-raadsleden heeft gelegen wordt door de RVMW goedgekeurd. 

financiën 

2. Vaststelling voorwaarden visumplicht 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn sluit alle verrichtingen met een budgettaire of financiële impact 
waarvan het bedrag lager is dan 10.000 euro excl. btw uit van de visumverplichting.  
Voor verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar, mag het bedrag niet hoger 
zijn dan 10.000 euro excl. btw per jaar. 
 
Artikel 2 
De aanstellingen van contractuele personeelsleden van minder dan één jaar worden uitgesloten van de 
visumverplichting. Bij opeenvolgende contracten voor dezelfde functie moet de totale duur worden 
aangenomen voor de toepassing van deze bepaling. 
 
Artikel 3 
De financieel directeur beschikt over een termijn van maximum 20 kalenderdagen voor het uitoefenen van 
zijn visumbevoegdheid. Deze termijn vangt aan op het moment waarop het laatst ontbrekende stuk van het 
betreffende dossier aan de financieel directeur wordt bezorgd. Indien binnen deze termijn geen visum wordt 
gegeven, wordt de financieel directeur geacht een positief visum te verlenen. 
Het visum wordt in ieder geval uiterlijk gegeven voordat de verbintenis ontstaat. Het visum bij een 
overheidsopdracht wordt principieel gegeven voordat het bestuur de opdracht gunt.  
 
Artikel 4 
Het dossier wordt bij voorkeur op elektronische wijze (bijvoorbeeld via het e-notulen systeem) overgemaakt 
aan de financieel directeur. Het dossier dat ter visering wordt voorgelegd bevat een inventaris van alle 
stukken die deel uitmaken van het dossier.  
 
Artikel 5 
Het visum blijkt uit een (elektronische,) gedateerde verklaring van de financieel directeur. 
 
Artikel 6 
Indien de beslissing anders genomen wordt dan zoals voorgenomen op het moment van de visering, dan 
vervalt het eerste visum en moet het dossier opnieuw ter visering voorgelegd worden aan de financieel 
directeur voor de verbintenis definitief ontstaat. 
 
Artikel 7 
Bij een negatief visum geeft de financieel directeur een uitdrukkelijke motivering. 
 
Artikel 8 
Indien de financieel directeur gedurende korte tijd afwezig is wegens verlof of ziekte of een andere wettelijke 
reden, kan zij een vervanger aanstellen die namens haar de bevoegdheid tot het verlenen van een visum 
uitoefent. De financieel directeur deelt deze vervanging vooraf mee aan het vast bureau dat hieraan zijn 
toestemming moet verlenen. 
 
Artikel 9 
Dit besluit vervangt alle voorgaande ten deze. 
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Artikel 10 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan alle bevoegde diensten. 

3. Dagprijzen DIO- en aanleunwoningen 

Besluit 
Artikel 1 
De OCMW-raad gaat akkoord met een dagprijs van 13,11€ voor de DIO-woningen.  
 
Artikel 2 
De OCMW-raad gaat akkoord met een dagprijs van 28,09€ voor de aanleunwoningen. 
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