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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
donderdag 13 oktober 2022

Aanweziqen:
Leo Nicolaï, Voorzitter gemeenteraad
Sven Deckers, Burgemeester
Daan De Veuster, Èline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen

Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
ChristelVan Akeleyen, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs,

Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck,

Roeland Rueiens, Gert Paulussen, llse Van Den Heuvel, Katrien Scheirs, llse De Beuckelaer, lvan

Flebus, Pieter Poriau, Sofie Faes, Elly Oostvogels, Gemeenteraadsleden
Annemie Marnef, Algemeen Directeur

Verontschuldiqd:
Patrick Van Assche, Gemeenteraadslid

Vaststelling van de definitie van het begrip dagelijks bestuur 'GRi20221111

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, arlikel 40 en 41

Wet inzake de overheidsopdrachten van 17 juni 2016
Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april2017

Besluit van de gemeenteraad van 17 ianuari2019
Besluit van hetiollege van burgemeester en schepenen van 4 oklober 2022

Historiek
iilerO het begrip'dagelijks bestuur'vastgelegd door de gemeenteraad en de raad voor

maatschappelijk welzijn, conform de bepalingen uit het decreet lokaal bestuur.

Volgens ài. ló van hét decreet lokaal bestuur beschikt de gemeenteraad over de volheid van

bevóegdheid ten aanzien van de aangelegenheden vermeld in art.2 van het decreet lokaal bestuur.

De gemeenteraad kan echter volgens arl. 41 bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan

hetóollege van burgemeester en schepenen. Dit is meer bepaald het geval voor het vaststellen van de

plaatsingiproceduré en het vaststellen van de voonivaarden van overheidsopdrachten die vallen onder

het begrip 'dagelijks bestuur' (art. 4l tweede lid 10' a)).

Hiervoór'moet-de gemeenteraad eerst vaststellen wat onder het begrip 'dagelijks bestuur' moet worden

verstaan (art. 4l tweede lid 8").
Volgende definitie van het begrip'dagelijks bestuur'werd in 2019 reeds voorgesteld:

. de overheidsopdrachten waarvoor krediet is goedgekeurd in het meerjarenplan en waarvan het

geraamde bedrag niet hoger ligt dan het bedrag bedoeld in arl.42 $1 1" a) van de wet

óverheidsopdracÉten en àrt. 9Ó 1' van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten (of

latere vervangingen/wijzigingen aan deze wet of dit koninklijk besluit).

Het gaat in de praktijÈom opOàchten Oie gevoerd kunnen worden middels de onderhandelingsprocedure
zondir voorafgqandê bekendmaking op basis van het drempelbedrag, dat ondertussen 140.000 euro

excl. btw bedráagt. Er moet krediet voorzien zijn in het meerjarenplan, maar de opdracht hoeft niet

noodzakelijk norÀinatief te zijn opgenomen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen exploitatie- of

investeringsu itgaven.

Motivatie
We stetten vast dat vandaag steeds meer gewerkt wordt met aankoopcentrales. Dit zijn organisaties (bv

andere lokale besturen of intercommunales) die een overheidsopdracht plaatsen, waarbijwij als lokaal

bestuur kunnen aansluiten. De toetreding tot zo'n aankoopcentrale is in theorie een bevoegdheid van de

gemeenteraad, ongeacht het bedrag van de aankoop. Om uniformiteit en eenvoud binnen de organisatie

Ie bewaren, wordt voorgesteld om dè toetreding tot een aankoopcentrale (= princiepsbeslissing) te zien
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als 'dagelijks bestuur' en bijgevolg de bevoegdheid te delegeren aan het college van burgemeester enschepenen. De effectieve aankopen via de ánkoopcentraies volgen de regeli van dagelijks bestuur,
waardoor de 'grote' aankopen via de gemeenteraaà passeren en-oe aanko'pen onder àe grensbedragen
via het college verlopen, zoals voor alle andere aankopen.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 27.35 minuten tot 29.55
minuten.

Stemminq:
Met 23 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline peeters, Frans Van Looveren,Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, BenVan.Riel, Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Róeland Ruelens, Gert paulussen,
llse Van Den Heuvel, Katrien Scheirs, lvan Flebus, Pieter Poriau, Soiie Faes, rrry óóstvogels), 1 stem
tegen (llse De Beuckelaer),.4 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Joziena'Slegers, Luc Torfs,
Marianne Van den Lemmer)

Besluit
Artikel I
De gemeenteraad beslist om in het kader van de wetgeving overheidsopdrachten onder'dagelijks
bestuur'te verstaan

o de overheidsopdrachten waarvoor krediet is goedgekeurd in het meerjarenplan en waarvan het
geraamde bedrag niet hoger ligt dan het bedrag bèdoelO in art.42g1 i" a)'van de wet
overheidsopdrachten en art. 90 1" van het t<onint<tilk besluit plaatsiÀg overheidsopdrachten (of
latere vervangingeniwijzigingen aan deze wet of dit koninKijk besluitj. de toetreding tot aankoopcentrales.

Artikel2
Dit besluit vervangt alle voorgaande ten deze.
Artikel3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst en het secretariaat.

Namens de gemeenteraad

Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Voor eensluidend uittreksel

Leo Nicolaï
Voorzitter gemeenteraad
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