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Openbare vergadering
Vaststellen begrip ‘Dagelijks bestuur’ (punt per dringende spoed)
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Feiten en context
De OCMW-raad is volgens artikel 78, tweede lid, 9° van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB)
bevoegd om de definitie dagelijks bestuur te bepalen. Met ingang van 1 januari 2019 wordt
het begrip dagelijks bestuur niet meer gekoppeld aan het visum en het budgethouderschap,
doch blijft dit bepalend voor de bevoegdheidsverdeling met betrekking tot
overheidsopdrachten.
De OCMW-raad is volgens artikel 78, tweede lid, 10° DLB immers bevoegd voor het
vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van
overheidsopdrachten tenzij:
a) de opdracht past binnen het begrip “dagelijks” bestuur waarvoor het vast bureau bevoegd
is;
Daartegenover voorziet artikel 84, §3, 5° DLB dat het vast bureau bevoegd is om de
plaatsingsprocedure en voorwaarden van overheidsopdrachten vast te stellen voor opdrachten
die passen binnen het begrip dagelijks bestuur.
Hogere regelgeving








Gemeentedecreet
OCMW-decreet
Decreet over het lokaal bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019
Ministerieel besluit van 20 november 2018 betreffende de gemeenten, OCMW's, AGB's
en welzijnsverenigingen die beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale
besturen toepassen en dit vanaf 1 januari 2019

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2018 waarbij beslist werd om vanaf 2019 te
starten met de nieuwe BBC-regelgeving
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Besluit van de OCMW-raad van 16 mei 2018 waarbij beslist werd om vanaf 2019 te
starten met de nieuwe BBC-regelgeving
Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 waarbij het eenjarig
meerjarenplan 2019 werd vastgesteld
Besluit van de gemeenteraad van 12 februari 2007 waarbij “Bepaling van het begrip
“Dagelijks Bestuur” in het kader van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 –
goedkeuring” beslist werd
Besluit van de gemeenteraad van 13 oktober 2008 waarbij de “ Bepaling van het
begrip “dagelijks bestuur” in het kader van het gemeentedecreet – aanpassing beslist
werd
Besluit van de OCMW-raad van 26 maart 2013 waarbij bevoegdheden van dagelijks
bestuur worden gedelegeerd aan het Bijzonder Comité Beleid en Organisatie , binnen
het huishoudelijk reglement.

Motivering
De definitie dagelijks bestuur, zoals opgenomen in het decreet lokaal bestuur, handelt over
het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van
overheidsopdrachten.
Om een soepele en efficiënte werking te behouden dient de definitie dagelijks bestuur
vernieuwd te worden. Gezien het Decreet Lokaal Bestuur de bevoegdheden van de gemeenteen OCMW-raad respectievelijk het college van burgemeester en schepenen en vast bureau op
elkaar heeft afgestemd, is het met het oog op de duidelijkheid en integratie noodzakelijk om
ook de definiëring van het begrip dagelijks bestuur op elkaar af te stemmen.
Het vaststellen van het begrip dagelijks bestuur is aangewezen om tot een soepele en
efficiënte dagdagelijkse werking te komen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De artikelen van het besluit van de OCMW-raad van 26 maart 2013 waarbij bevoegdheden
van dagelijks bestuur worden gedelegeerd aan het Bijzonder Comité Beleid en Organisatie,
binnen het huishoudelijk reglement, worden opgeheven op 31 december 2018. Het betreft de
artikelen 46 tot en met 52 van het huishoudelijk reglement.
Artikel 2.
Volgende overheidsopdrachten vallen binnen het begrip dagelijks bestuur, waarvoor het vast
bureau bevoegd is om de plaatsingsprocedure en voorwaarden vast te stellen:
De opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer van het OCMW;
De opdrachten die de dagelijkse werking van het OCMW moeten verzekeren;
De opdrachten die een dringend karakter vertonen en een snel optreden vereisen;
De opdrachten waar voor de uitgaven kredieten voor exploitatie en financiering zijn
ingeschreven;
De opdrachten die noodzakelijk zijn wegens dwingende en onvoorziene omstandigheden.
De besluiten van het vast bureau in deze zin worden meegedeeld aan de raad voor
maatschappelijk welzijn die er op zijn eerstvolgende vergadering akte van neemt.
Artikel 3.
Het vast bureau kan aan overeenkomsten en bijhorende verbintenissen mbt investeringen
wijzigingen aanbrengen die het bij de uitvoering van de opdracht nodig acht voor zover hier
geen bijkomende uitgaven van meer dan 10 procent uit voortvloeien en dit binnen de grenzen
van de beschikbare kredieten. De beschikbare kredieten zijn af te lezen uit de schema’s van
de beleidsdocumenten: meerjarenplan of haar aanpassing.
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