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20 mei 2019 17:55 - De voorzitter opent de besloten zitting

ROUTINEPUNTEN

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

3 2019_VB_00154 Vast bureau: notulen en besluitenlijst zitting 13 mei 
2019: goedkeuring

Besluit
het vast bureau beslist:

Artikel 1
de notulen en besluitenlijst van de zitting van het vast bureau van 13 mei 2019 goed te keuren.

DISCUSSIEPUNTEN

ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

4 2019_VB_00155 Specifieke delegaties in het kader van 
overheidsopdrachten

Besluit
het vast bureau beslist:
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Artikel 1
volgende bevoegdheden binnen de procedure overheidsopdrachten met ingang van 1 januari 
2020 te delegeren aan de algemeen directeur, die ze op zijn beurt verder delegeert aan de 
leidend ambtenaren:

a) beslissingen met betrekking tot:

o borgstellingen (toepassing boete wegens laattijdige borgstelling, vrijgave);
o keuringen;
o schorsingen en (her)bevel van aanvang;
o proces-verbaal van betaalbaarstelling;
o proces-verbaal ingebrekestelling, met uitzondering van de maatregelen van 

ambtswege die door het uitvoerend orgaan worden genomen);
o goedkeuren van vorderingsstaten, met uitzondering van de vorderingsstaten die 

niet conform zijn aan het afgesproken werk;
o goedkeuren van minwerken indien dit geen wezenlijke wijziging aan het 

ontwerp met zich meebrengt, rekening houdend met de geldende normen en 
adviezen.

b)  goedkeuring van aanvullende opdrachten voor werken, leveringen en diensten (volgens de 
definities en voorwaarden opgenomen in artikel 38/1 en 38/2 van het KB Uitvoering van 
overheidsopdrachten van 13 januari 2013) tot een maximum van 10.000 EUR, excl. btw, per 
opdracht, tot wanneer cumulatief de grens van 3 % boven het toegewezen gunningsbedrag is 
bereikt. Door het uitvoerend orgaan goedgekeurde aanvullende opdrachten worden niet 
meegerekend voor de bepaling van de grens van 3 %.

Artikel 2
de goedkeuring van afroepen op raamovereenkomsten ongeacht de hoogte van het bedrag maar 
binnen de grenzen van het beschikbare krediet, met ingang van 1 juli 2019 te delegeren aan de 
algemeen directeur, tenzij het uitvoerend orgaan heeft beslist dat bepaalde afroepen 
uitzonderlijk aan het uitvoerend orgaan moeten worden voorgelegd.

De algemeen directeur zal op zijn beurt de diensthoofden die aangeduid zijn als beheerder van 
een raamovereenkomst machtigen om hierop bestellingen te plaatsen, ongeacht de hoogte van 
het bedrag maar binnen de grenzen van het beschikbare krediet.

Bij de toewijzing van een nieuwe raamovereenkomst voor werken, leveringen of diensten wordt 
telkens expliciet gevraagd aan het uitvoerend orgaan of de afroepen op de uitzonderingslijst 
worden geplaatst. 

Artikel 3
kennis te nemen van volgende beheersmaatregelen met betrekking tot overheidsopdrachten:

 De diensthoofden controleren de bestellingen voorafgaand volgens de instructies in het 
praktijkhandboek financiën, een onderdeel van het administratief handboek. Deze 
instructies worden hen schriftelijk betekend in de kennisgeving van het 
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machtigingsbesluit door de algemeen directeur.

 De afspraken en instructies rond overheidsopdrachten zijn opgenomen in een leidraad 
overheidsopdrachten, een onderdeel van het administratief handboek. Op frequente 
tijdstippen worden de afspraken geëvalueerd, aangepast waar nodig en herhaald (via 
het overleg leidinggevenden). 

 Specifieke aandacht wordt besteed aan onrechtstreekse en verdoken kosten, waardoor 
de drempel voor de bevoegdheidsverdeling wordt overschreden. Het kostenluik in het 
aanvraagformulier overheidsopdrachten wordt verder gedetailleerd, de omschrijving 
wordt opgenomen in de leidraad overheidsopdrachten.

 Op het intranet wordt een actuele lijst van raamcontracten gepubliceerd, met inhoud, 
einddatum en contactpersoon, ter raadpleging door de diensthoofden vooraleer een 
bestelling van frequent voorkomende goederen en diensten wordt goedgekeurd.

 De lijsten met definitieve vastleggingen worden wekelijks voorgelegd en bevatten een 
advies van de financieel directeur of de personen aan wie hij deze opdracht heeft 
toevertrouwd, waarbij gecontroleerd wordt of:

o de bestelling is gebeurd op de correcte actie en het correcte krediet;
o de bestelling niet opgesplitst is;
o het bedrag van de bestelling de bevoegdheidsdrempel niet overschrijdt.

Dezelfde lijst wordt ook bezorgd aan het teamhoofd overheidsopdrachten die 
controleert of:

o de bestelling niet opgesplitst is;
o de kosten volledig in kaart zijn gebracht (onrechtstreekse of verdoken kosten);
o de bestelling via een bestaand raamcontract had moeten gebeuren;
o de aard van de bestelling aanleiding geeft tot het opstarten van een 

raamcontract om aparte, duurdere bestellingen in de toekomst te vermijden.
Het teamhoofd overheidsopdrachten geeft zijn bevindingen door aan de 
financieel directeur of de personen aan wie hij deze opdracht heeft 
toevertrouwd, die ze opneemt in het advies.

 De financieel directeur of de personen aan wie hij deze opdracht heeft 
toevertrouwd, brengt het advies per mail ter kennisgeving aan de betrokken 
diensthoofden, met de vraag om gevolg te geven aan de opmerkingen/aanpassingen 
bij de bestelaanvragen. Bij ernstige herhaling wordt de algemeen directeur op de 
hoogte gebracht, die opdracht geeft aan de leidinggevende van het diensthoofd om 
dit aan te kaarten in een functioneringsgesprek.

 Halfjaarlijks bezorgt de dienst boekhouding een lijst van vaak bevraagde leveranciers 
aan het teamhoofd overheidsopdrachten, die controleert of
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o de afnames gebeuren binnen de marges voor overheidsopdrachten: niet boven 
het veronderstelde bedrag van afname, wegens het risico dat de gevoerde 
procedure niet meer correct is; niet onder het verondersteld bedrag van 
afname, wegens het risico dat niet voldaan wordt aan de contractvoorwaarden;

o het aangewezen is om voor veelvuldig voorkomende losse bestellingen een 
raamcontract af te sluiten. 

Het teamhoofd overheidsopdrachten rapporteert zijn vaststellingen aan de 
financieel directeur of de personen aan wie hij deze opdracht heeft 
toevertrouwd. Desgevallend wordt aan de diensthoofden per mail gevraagd 
om hieraan gevolg te geven. Bij ernstige herhaling wordt de algemeen 
directeur op de hoogte gebracht, die opdracht geeft aan de leidinggevende 
van het diensthoofd om dit aan te kaarten in een functioneringsgesprek.

5 2019_VB_00156 Organisatiebeheersing: Reglement op het kasbeheer: 
Nieuwe vaststelling

Besluit
het vast bureau stelt voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn :

Artikel 1
met ingang van 1 juli 2019 een gemeenschappelijk kasreglement vast te stellen voor stad en 
OCMW volgens de bijlage.
Een exemplaar van dit reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

6 2019_VB_00157 Organisatiebeheersing: Verbintenissen met betrekking tot 
subsidies

Besluit
het vast bureau stelt voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn :

Artikel 1
akkoord te gaan met het hanteren van volgend begrippenkader met betrekking tot subsidies en 
samenwerkingsovereenkomsten:

Subsidie: elke tegemoetkoming, elk voordeel of elke hulp, ongeacht de vorm of de benaming 
ervan, met inbegrip van de zonder interest verleende voorschotten, toegekend ter bevordering 
van voor het algemeen belang dienstige activiteiten, maar met uitsluiting van de prijzen die aan 
geleerden en kunstenaars voor hun werken, worden verleend (wet van 14 november 1983). Een 
subsidie is een financiële aansporing om het gedrag van de bevolking of van een specifieke 
doelgroep te beïnvloeden in de door de overheid gewenste richting. Aan de toekenning ervan 
worden voorwaarden gekoppeld. Er moet steeds een wettelijke rechtsgrond voor bestaan (zie 
artikel 2). De financiële ondersteuning kan bestaan uit de toekenning van gelden of uit het 
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verlenen van voordelen in natura in de vorm van de uitvoering van werkzaamheden, het 
overdragen van goederen of het verstrekken van diensten waarvan de financiële lasten 
gedragen worden door het bestuur. Enkele categoriëen zijn:

Algemene werkingssubsidie: een subsidie die toegekend wordt ter ondersteuning van de 
personeels- en werkingskosten voortvloeiend uit een structurele activiteit die een continu 
en permanent karakter vertoont. Een algemene werkingssubsidie kan betrekking hebben op 
de volledige activiteit van de begunstigde of een afgescheiden deelactiviteit.

Investeringssubsidie: een subsidie die toegekend wordt ter ondersteuning van de 
investeringen ten behoeve van een structurele activiteit die een continu en permanent 
karakter vertoont.

Projectsubsidie: een subsidie die toegekend wordt ter ondersteuning van de specifieke 
kosten voortvloeiend uit een activiteit die zowel qua opzet of doelstelling als in tijd kan 
worden afgebakend. Afhankelijk van de opzet of de doelstelling van een project kan de 
subsidie betrekking hebben op een van de volgende kosten: specifieke personeels- en 
werkingskosten; een specifieke investering.

Convenant of samenwerkingsovereenkomst: is een overeenkomst waarin partijen afspraken 
vastleggen over beleid, intenties en samenwerking. In zo’n convenant kunnen o.a. afspraken 
gemaakt worden over welke subsidies ontvangen kunnen worden voor het bereiken van een 
afgesproken doel. Vooraleer er een convenant kan worden opgemaakt moet vaak wel eerst 
voldaan zijn aan bepaalde voorwaarden. Het werken met convenanten laat de uitwerking van 
een regeling op maat van de begunstigde toe.

Erkenning: in bepaalde gevallen zal men eerst een erkenning moeten krijgen alvorens men een 
subsidieaanvraag kan indienen, d.w.z. dat er eerst aan bepaalde voorwaarden voldaan moet zijn 
om een erkenning te krijgen om daarna een subsidieaanvraag te kunnen indienen. Dit kan als 
voordeel inhouden dat bepaalde kwaliteitsgaranties verzekerd zijn via de erkenningsprocedure 
en vervolgens een eenvoudiger subsidiereglement kan opgezet worden. Een nadeel is 
anderzijds misschien dat dit twee procedures inhoudt met elk hun eigen verplichtingen en 
lasten.

Toelage: is een toeslag op het inkomen van een persoon, uitgekeerd boven het normale salaris 
en bedoeld om bijzondere kosten te dekken, bijvoorbeeld omdat aan een betrekking bijzondere 
eisen verbonden zijn (vb. onderhoudstoelage, opleidingstoelage, representatietoelage, 
vakantietoelage, verzorgingstoelage).

Premie: is een beloning, uitgeloofd als een aansporing tot het verrichten van bijzondere 
werkzaamheden die door de overheid wenselijk worden geacht voor het algemeen welzijn, 
meestal per prestatie berekend (vb. aanmoedigingspremies, geboortepremies, studiepremies, 
afscheidspremies,...).
Premies zijn anderzijds ook verplichte bijdragen van de particulier, in de vorm van heffingen op 
loon en inkomsten, opgelegd door de overheid, waarmee door de overheid geregelde 
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verzekeringen en sociale voorzieningen (zoals pensioenen en verzekeringen tegen ziekte en 
arbeidsongeschiktheid) gefinancierd worden (vb. brandverzekeringspremie, 
levensverzekeringspremie, pensioenpremie, pensioensverzekeringspremie, ziekenfondspremie, 
zorgpremie).

Vergoeding: Een vergoeding is een tegemoetkoming ter compensatie van een geleden 
financieel nadeel bij het uitvoeren van een taak en in geval van schade, slijtage, … (vb. 
kilometervergoeding, inflatievergoeding, maaltijdvergoeding, opleidingsvergoeding, 
parkeervergoeding, stormschadevergoeding, …).

Artikel 2
er kennis van te nemen van het feit dat subsidies enkel kunnen worden toegekend in uitvoering 
van een door de raad goedgekeurd subsidiereglement, een door de raad goedgekeurde subsidie-
overeenkomst of een aparte door de raad goedgekeurde nominatieve subsidielijst.

Artikel 3
er kennis van te nemen van het feit dat het uitvoerend orgaan bevoegd is voor de goedkeuring 
van ingediende subsidie-aanvraagdossiers en voor de toekenning van subsidiebedragen mits die 
aanvragen gebeuren binnen de geautoriseerde kredieten en voldoen aan de voorwaarden van 
een goedgekeurd subsidiereglement, een goedgekeurde subsidie-overeenkomst of op de 
goedgekeurde lijst van nominatieve subsidies zijn vermeld.

Artikel 4
dat organisaties die in een bepaald jaar een subsidie krijgen vanaf een bedrag van minstens 
25.000 EUR (hetzij via één subsidies, hetzij door verschillende kleinere subsidies op te tellen), 
jaarlijks een financiële en inhoudelijke verantwoording moeten bezorgen aan de dienst 
financiën. Organisaties die jaarlijks een werkingssubsidie krijgen, krijgen pas hun subsidie voor 
het volgende jaar als de verantwoording van het vorige jaar in orde is. Organisaties die voor het 
eerst een werkings- of projectsubsidie krijgen, kunnen pas achteraf inhoudelijk en financieel 
beoordeeld worden. Indien niet is voldaan aan de inhoudelijke en/of financiële verplichtingen, 
kan (een deel van) de toelage teruggevorderd worden. Het uitvoerend orgaan stelt jaarlijks een 
lijst van organisaties vast die de financiële en inhoudelijke verantwoording moeten bezorgen en 
keurt de betaling van de subsidies al dan niet goed.

Artikel 5
dat in de boekhouding alle subsidies geboekt moeten worden op de algemene-rekeningcodes 
649 (werkingssubsidies) of 644 (investeringssubsidies). Subsidies die betaald worden via een 
krediet met een ander rekeningnummer worden afgesplitst en opgenomen in een aparte raming 
die specifiek voor de bedoelde subsidie wordt bestemd.

7 2019_VB_00158 Organisatiebeheersing: Verbintenissen met betrekking tot 
individuele steunverlening

Besluit
het vast bureau stelt voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn :
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Artikel 1
neemt er kennis van dat

§1. het comité van de sociale dienst bevoegd is voor

 beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van 
individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de 
maatschappelijke integratie;

 voor het toekennen van dringende steun op basis van een goedgekeurd reglement.

§2. de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (art. 114 decreet lokaal 
bestuur) in dringende gevallen en binnen de perken bepaald door het reglement van het 
bijzonder comité zelf tot dringende hulpverlening kan beslissen, op voorwaarde dat deze 
beslissing op de eerstvolgende vergadering ter bekrachtiging aan het bijzonder comité voor de 
sociale dienst wordt voorgelegd. Deze hulpverlening kan zowel materieel als financieel van 
aard zijn (o.a. voedselpakket, onderdak, financiële steun…).

§3. dat het reglement van het bijzonder comité bepaalt dat de toekenning van dringende 
hulpverlening de verantwoordelijkheid blijft van de voorzitter, maar de beslissing dringende 
hulp wordt toevertrouwd aan:
- het afdelingshoofd mens en samenleving;
- de teamcoördinatoren van de dienst mens;
- de clustermanager welzijn;
- de algemeen directeur.
De voorzitter neemt minimaal kennis van de beslissingen inzake dringende hulpverlening naar 
aanleiding van het bijzonder comité voor de sociale dienst en neemt hierbij de 
verantwoordelijkheid op voor deze beslissingen.

§4. een besluit van het bijzonder comité de basis is voor elke verbintenis van individuele 
steuntoekenning en tevens het stavingsdocument voor betaling is.

§5. een besluit van de voorzitter van het bijzonder comité, of zijn gemachtigde volgens §3, de 
basis is voor elke verbintenis van dringende steuntoekenning en tevens het stavingsdocument 
voor betaling in de vorm van vooraf opgeladen prepaidkaarten of via een dringende girale 
bankoverschrijving vanuit een provisierekening of via betaling in cash uit een provisiekas.

8 2019_VB_00159 Definitie dagelijks bestuur: Nieuwe vaststelling

Besluit
het vast bureau stelt voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn :

Artikel 1
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een overheidsopdracht als volgt te definiëren: "Een overeenkomst onder bezwarende titel die 
wordt gesloten tussen een of meer ondernemers en een of meer aanbesteders en die betrekking 
heeft op het uitvoeren van werken, het leveren van producten of het verlenen van diensten."

Artikel 2
als vallend onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ met ingang van 1 januari 2020 te verstaan:

§1. verrichtingen die betrekking hebben op het aangaan van een verbintenis waarvan de 
financiële impact is voorzien op het exploitatie-, investerings- of financieringskrediet, en dit ten 
belope van maximaal het totaal bedrag (exclusief btw) dat in de wetgeving 
overheidsopdrachten is opgenomen als bovengrens voor het plaatsen van een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

§2. In afwijking van §1 worden alle verrichtingen die betrekking hebben op het aangaan van 
een verbintenis die verrekend wordt op de algemene rekeningen opgenomen in bijlage 1 altijd 
beschouwd als vallend onder de definitie van dagelijks bestuur:

§3 In afwijking van §1 zal de raad, naar aanleiding van de vaststelling van de 
meerjarenplanning en de jaarlijkse aanpassing ervan, een lijst vaststellen van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

§4 de aanpassing van de raming van een overheidsopdracht van werken, leveringen of diensten 
waarvan de raad de plaatsingsprocedure en de voorwaarden heeft vastgesteld, in zoverre deze 
de door de raad vastgestelde indicatieve raming met niet meer dan 25 % exclusief btw 
overstijgt. Bij overschrijding beslist de raad opnieuw over de indicatieve raming ter 
goedkeuring.

Artikel 3
van elke overheidsopdracht, uitgezonderd raamcontracten, waarvan voor de oorspronkelijke 
basisopdracht de raad de wijze van gunnen en de voorwaarden heeft vastgesteld en die ten 
gevolge van wijzigingen meer dan 10 % hoger (exclusief prijsherzieningen en exclusief btw) ligt 
dan het gunningsbedrag, ter kennisgeving voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn.

Artikel 4
dat voor verrichtingen genoemd in artikel 1 §1 en §2, waarvoor het uitvoerend orgaan bevoegd 
is en waarvan het totale bedrag maximum 10.000 EUR exclusief btw bedraagt, het uitvoerend 
orgaan delegatie kan verlenen aan de algemeen directeur die op zijn beurt bepaalde 
personeelsleden kan machtigen.

Voor de verbintenissen van meer dan 10.000 EUR exclusief btw tot en met het bedrag exclusief 
btw dat in de wetgeving overheidsopdrachten is opgenomen als bovengrens voor het plaatsen 
van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, is het uitvoerend 
orgaan exclusief bevoegd en wordt er geen verdere delegatie verleend.

Artikel 5
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dat de goedkeuring van afroepen op raamcontracten, nadat de procedure overheidsopdrachten 
is gevoerd, tot de bevoegdheid van het uitvoerend orgaan behoren, die verder delegatie kan 
verlenen aan de algemeen directeur die op zijn beurt bepaalde personeelsleden kan machtigen.

Artikel 6
dat betaalbaarstelling van facturen of andere kosten ingevolge vooraf door het bevoegde 
orgaan of gemachtigde aangegane verbintenissen (lidgelden, lonen, huren, abonnementen, 
betaling van koopsommen, erfpacht-opstalvergoedingen ingevolge verleden akten…) 
gebeurt door de algemeen directeur of zijn gemachtigde. De gemachtigde om betaalbaar te 
stellen kan zowel een personeelslid van de stad zijn als een personeelslid van het OCMW. 
Hiermee wordt bevestigd dat de uitgave wettig en regelmatig is. 

De betaling wordt vervolgens in toepassing van artikel 272 van het decreet over het lokaal 
bestuur uitgevoerd na ondertekening van de girale betaling door de algemeen directeur en de 
financieel directeur, of de personen aan wie zij deze opdracht toevertrouwen. Hiermee bevestigt 
de algemeen directeur de wettigheid en regelmatigheid van de uitgave zoals die betaalbaar 
gesteld is. 

Betalingen in verband met het thesauriebeheer gebeuren autonoom door de financieel 
directeur.

Het beheer van de stadskas gebeurt door de financieel directeur met dien verstande dat 
contante betalingen en ontvangsten tot het strikt noodzakelijke beperkt worden en dat 
betalingen vooraf dienen betaalbaar gesteld door de de algemeen directeur of zijn 
gemachtigde.

Artikel 7
dat de code budgethouders zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn op 28 
juni 2018 van toepassing blijft tot en met 31 december 2019.

9 2019_VB_00160 Daden van beheer en beschikking inzake onroerende 
goederen: Nieuwe vaststelling

Besluit
het vast bureau stelt voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn :

Artikel 1
dat de raad met ingang van 1 januari 2020 bevoegd is voor
§1 alle daden van beschikking waarbij het verlenen, bekomen en wijzigen van zakelijke rechten 
m.b.t. eigendom (aankoop, verkoop), erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden,… gepaard gaan;
§2 alle daden van beheer die een totale financiële impact van meer dan het totaal bedrag 
(exclusief btw) dat in de wetgeving overheidsopdrachten is opgenomen als bovengrens voor het 
plaatsen van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of die een 
overeenkomst betreffen met een niet-opzegbare duur van langer dan 9 jaar.
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Artikel 2
dat het uitvoerend orgaan met ingang van 1 januari 2020 bevoegd is:

§1 voor alle daden van beheer die een totale financiële impact van minder dan of gelijk aan het 
totaal bedrag (exclusief btw) dat in de wetgeving overheidsopdrachten is opgenomen als 
bovengrens voor het plaatsen van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking hebben zoals :

 de toewijzing van de diverse gebouwen, lokalen en terreinen voor gebruik door de 
stedelijke diensten, de OCMW-diensten en de diensten van de extern verzelfstandigde 
agentschappen van de stad en het OCMW;

 het al dan niet betalend ter beschikking stellen van gebouwen, lokalen of terreinen aan 
derden voor bepaalde of onbepaalde duur mits de overeenkomst een vaste duur (niet 
opzegbare periode) heeft van maximaal 9 jaar; dezelfde regeling is van toepassing voor 
domeinconcessies en concessies van openbare dienst;

 het aangaan van verbintenissen waarbij derden gebouwen, lokalen of terreinen al dan 
niet betalend ter beschikking stellen voor bepaalde of onbepaalde duur mits de 
overeenkomst een vaste duur (niet opzegbare periode) heeft van maximaal 9 jaar;

 het verlenen en vernieuwen van concessies voor alle looptijden in het kader van het 
begraafplaatsenbeheer;

 het aangaan van verbintenissen op basis van door de raad goedgekeurde 
modelovereenkomsten, waarin de contractvoorwaarden zijn vastgelegd.

§2 om toestemming te geven aan derden tot overdracht van zakelijke en persoonlijke rechten in 
het kader van vastgoedcontracten waarvan de contractvoorwaarden eerder door de raad zijn 
vastgelegd; dit kan dan slaan op een doorverkoop, overdracht van erfpacht of opstal, overdracht 
van rechten van bruikleen, huur, concessie en dergelijke meer; in het geval het gaat om de 
bedrijfsgronden en/of –panden verkrijgt het uitvoerend orgaan ook de bevoegdheid om de 
bepalingen rond bestemming, tewerkstelling en bouwverplichting te wijzigen.

Voor deze aangelegenheden is het uitvoerend orgaan exclusief bevoegd en kan het geen 
delegatie verlenen aan bepaalde personeelsleden.

Artikel 3
dat de bepalingen rond de vestiging van onroerende zakelijke rechten en contracten 
betreffende onroerende goederen in de code budgethouders zoals vastgesteld door de raad 
voor maatschappelijk welzijn op 28 juni 2018 van toepassing blijven tot en met 31 december 
2019.

10 2019_VB_00161 Organisatiebeheersing: Verrichtingen die worden 
uitgesloten van visumverplichting en delegatie 
bevoegdheid tot het verlenen van visum

Besluit
het vast bureau stelt voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn :
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Artikel 1
1° dat alle verbintenissen, inclusief meerwerken, waarvan de geraamde waarde lager of gelijk is 
aan 50.000 EUR (exclusief btw) vanaf 1 januari 2020 worden uitgesloten van de 
visumverplichting, behoudens deze verbintenissen die niet uitgesloten kunnen worden:
§1. de aanstelling van statutaire personeelsleden;
§2. de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur;
§3. de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer;
§4. de investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan 10.000 EUR.
Contracten van onbepaalde duur worden voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld 
met een aanstelling van meer dan twee jaar. Bij opeenvolgende contracten voor dezelfde 
functie moet de totale duur worden aangenomen voor de toepassing van deze bepaling.

2° dat eveneens worden uitgesloten van de visumverplichting:
§1. alle bestellingen in het kader van afgesloten contracten, binnen de marges van 
overheidsopdrachten;
§2. de aanstellingen van één jaar of meer in de volgende gevallen:
a) een tewerkstelling met toepassing van artikel 60, paragraaf 7, van de organieke wet van 8 juli 
1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
b) een tewerkstelling ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen van hogere 
overheden dan de werkgelegenheidsmaatregelen, vermeld in punt 1°, voor maximaal vier jaar, 
in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld 
in hoofdstuk IV, afdeling 1, van de voormelde wet, of in het kader van de opdracht van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 8, 9 of 13, van de wet van 26 
mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.
§3. de toekenning van leefloon op basis van de wet.

Artikel 2
neemt er kennis van dat de financieel directeur de wettigheid en regelmatigheid van die 
voorgenomen verbintenissen in het kader van zijn opdracht onderzoekt en zijn visum verleent 
als uit dat onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt. 
Hij kan voorwaarden koppelen aan zijn visum. Als de financieel directeur weigert zijn visum te 
verlenen, of als hij er voorwaarden aan koppelt, motiveert hij dat.

Artikel 3
neemt er kennis van dat, als de financieel directeur weigert om een visum te verlenen aan een 
voorgenomen verbintenis, het uitvoerend orgaan op eigen verantwoordelijkheid kan viseren. In 
dat geval brengt het uitvoerend orgaan de gemotiveerde beslissing van de financieel directeur, 
samen met zijn eigen beslissing, ter kennis van de raad. De verbintenis kan pas worden 
aangegaan nadat de raad heeft kunnen kennisnemen van die beslissing van het uitvoerend 
orgaan.

Artikel 4
er kennis van te nemen dat de financieel directeur zal beslissen om de bevoegdheid tot het 
verlenen van een visum bij zijn afwezigheid en/of verhindering vanaf 1 januari 2020 te 
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delegeren aan:
- Tina Van der Auwera, coördinator financiën;
- Cindy Van Puyvelde, adviseur financiën;
- Gert Nys, diensthoofd boekhouding.

Artikel 5
dat de visumgrens van 30.000 EUR exclusief btw opgenomen in de code budgethouders zoals 
vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn op 28 juni 2018, van toepassing blijft tot 
en met 31 december 2019.

Artikel 6
dat de verrichtingen die worden uitgesloten van visumverplichting en de delegatie bevoegdheid 
tot het verlenen van visum, zoals vastgesteld in de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 
2013, van toepassing blijft tot en met 31 december 2019.

11 2019_VB_00162 Organisatiebeheersing: Autorisatie, uitvoerbaarheid, 
bewaking en aanpassing van kredieten

Besluit
het vast bureau stelt voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn :

Artikel 1
kennis te nemen van het feit dat vanaf 1 januari 2020 de raad machtiging geeft aan het 
uitvoerend orgaan om uitgaven en ontvangsten te realiseren binnen het doelstellingen- en 
middelenkader van het meerjarenplan door op niveau van de vermelde krediettotalen 
autorisatie te geven voor het eerstvolgende boekjaar (de kredieten voor de volgende jaren van 
het meerjarenplan hebben geen autoriserend karakter).

Artikel 2
kennis te nemen van het feit dat vanaf 1 januari 2020 het uitvoerend orgaan de 
verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van het meerjarenplan en voor de activering van 
de uitvoerbaarheid van de kredieten d.m.v. digitale rapportering aan de Vlaamse overheid van 
het door de raad vastgestelde beleidsrapport, bekendmaking van het beleidsrapport door 
publicatie op de website en kennisgeving aan de Vlaamse overheid van deze bekendmaking. 
Het uitvoerend orgaan geeft hiervoor opdrachten en delegaties aan de directeurs en de 
leidinggevenden.

Artikel 3
kennis te nemen van het feit dat met ingang van 1 januari 2020 de raad de kredieten vaststelt 
voor een volgend boekjaar in het beleidsrapport ‘meerjarenplan’ en de wijzigingen aan 
kredieten in het beleidsrapport ‘aanpassing meerjarenplan’ en daarbij ook de totaalbedragen 
van autorisatie kan wijzigen binnen de grenzen van het behoud van de financiële 
evenwichtscriteria. Via een aanpassing van het meerjarenplan kunnen gelijktijdig de kredieten 
voor het volgende boekjaar vastgesteld en deze van het lopende boekjaar gewijzigd worden.
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Artikel 4
dat met ingang van 1 januari 2020 het uitvoerend orgaan bevoegd is om

 alle wijzigingen aan geautoriseerde kredieten (= binnen het lopend jaar van het 
meerjarenplan) goed te keuren zolang deze binnen de grenzen blijven van het door de 
raad goedgekeurde totaal van exploitatie-uitgaven, totaal van investeringsuitgaven, 
totaal opnamebedrag aan leningen & leasing en totaal van toegestane leningen en 
betalingsuitstel.

 acties toe te voegen, te schrappen of de actiebenaming te wijzigen indien het 
bovenliggende actieplan of bovenliggende beleidsdoelstelling niet fundamenteel 
wijzigt en/of in het gedrang komt. Schrappen of toevoegen van beleidsdoelstellingen en 
actieplannen, of de benaming ervan wijzigen, behoren tot de bevoegdheid van de raad.

 te bepalen welk gedeelte van de ongebruikte investeringskredieten van een vorig 
boekjaar overgedragen worden naar een volgend boekjaar en welk gedeelte wordt 
gesaldeerd (de raadsleden worden achteraf over deze overdracht geïnformeerd via de 
toelichting van de jaarrekening).

Artikel 5
kennis te nemen van het feit dat met ingang van 1 januari 2020:

1° het uitvoerend orgaan de bevoegdheid geeft aan volgende personeelsleden om 
aanpassingen aan geautoriseerde kredieten (= binnen het lopend jaar van het meerjarenplan) 
goed te keuren binnen de volgende grenzen :

 §1. aan de clustermanagers (of directeurs voor de ondersteunende en stafdiensten): 
alle neutrale kredietverschuivingen tot een maximum bedrag van 10.000 EUR per 
aanpassing

o binnen het totaal van de geautoriseerde exploitatie-uitgaven of binnen het 
totaal van de geautoriseerde investeringsuitgaven en;

o binnen hetzelfde beleidsdomein en;
o in consensus onderling en in consensus met de schepen bevoegd voor het 

beleidsdomein (of schepenen voor het beleidsdomein 'algemene 
ondersteuning'). 

 §2. aan de financieel directeur of de personen aan wie hij deze opdracht heeft 
toevertrouwd: binnen het totaal van de geautoriseerde exploitatiekredieten of binnen 
het totaal van de geautoriseerde investeringskredieten, zonder beperking in bedrag 
per aanpassing:

o alle neutrale kredietverschuivingen binnen het totaal van de geautoriseerde 
personeelskredieten, enkel in functie van het boeken van lonen

o alle neutrale kredietverschuivingen voor louter financieel-technische 
aanpassingen.

2° het uitvoerend orgaan zelf volgende bevoegdheden tot aanpassingen aan geautoriseerde 
kredieten behoudt:
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 alle neutrale kredietverschuivingen hoger dan 10.000 EUR, met uitzondering van de 
verschuivingen bepaald in 1°§3 en 1°§4, en altijd binnen het totaal van de 
geautoriseerde exploitatie-uitgaven of binnen het totaal van de geautoriseerde 
investerings-uitgaven.

3° bij elk voorstel tot kredietverschuiving rekening wordt gehouden met aangegane 
verbintenissen en nominatief toegewezen subsidies.

4° alle kredietverschuivingen en kredietaanpassingen worden uitgevoerd door de afdeling 
financiën. De verschuivingen worden door de afdeling maandelijks voorgelegd aan het 
uitvoerend orgaan, waarbij onderscheid gemaakt wordt in:

 voorstellen ter kennisneming (verschuivingen volgens 1°);
 voorstellen ter goedkeuring door het uitvoerend orgaan (verschuivingen volgens 2°);
 voorstellen waar het uitvoerend orgaan principieel mee akkoord gaat maar waarover de 

raad later zal moeten over beslissen omdat het autorisatieniveau is overschreden.

Na de kennisneming of goedkeuring worden de ramingen uitvoerbaar verklaard in de software 
zodat een dienst ze kan aanwenden. De betrokken diensthoofden worden hiervan per mail op 
de hoogte gebracht door de financieel directeur of de personeelseden aan wie hij deze opdracht 
heeft toevertrouwd.

Artikel 6
dat de afspraken voor kredietbewaking en kredietaanpassing, vastgesteld door het college van 
burgemeester en schepenen op 30 juni 2014, blijven van toepassing tot en met 31 december 
2019.

Artikel 7
1° akkoord te gaan met volgend afsprakenkader voor kredietbewaking vanaf 1 januari 2020:

 voor de raad wordt er op verschillende niveaus in kredietbewaking voorzien:
o in de besluitvormingsprocessen die worden gestuurd via het elektronisch 

platform e-besluit is een sterke vorm van kredietbewaking ingebed door elk 
individueel besluitvormingsdossier in de voorlaatste processtap aan een 
visum/financieel advies te onderwerpen zodat de kredietbewaking steeds 
plaatsvindt vooraleer deze dossiers geagendeerd worden op een 
raadsvergadering;

o ter compensatie van het hoge autorisatieniveau van de kredieten zal de raad een 
toezichtsrol in kredietbewaking invullen d.m.v. nazicht en kennisname van de 
nieuwe verplichte opvolgingsrapportering (zowel inhoudelijk als financieel) die 
minimaal in de loop van het derde kwartaal moet plaatsvinden;

o de financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de volgende 
aangelegenheden aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen, en aan het vast 
bureau:
1° de vervulling van de opdrachten, vermeld in artikel 177 decreet lokaal 
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bestuur;
2° de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de 
evolutie van de budgetten;
3° de financiële risico’s.

 voor het uitvoerend orgaan wordt er op verschillende niveaus in kredietbewaking 
voorzien:

o in de besluitvormingsprocessen die worden gestuurd via het elektronisch 
platform e-besluit is een sterke vorm van kredietbewaking ingebed door elk 
individueel besluitvormingsdossier in de voorlaatste processtap aan een visum 
of financieel advies te onderwerpen zodat de kredietbewaking steeds plaatsvindt 
vooraleer deze dossiers geagendeerd worden op een vergadering van het 
uitvoerend orgaan;

o er wordt een driemaandelijkse kredietopvolging binnen de werkgroep 
'kredietopvolging' voorzien waarna gerapporteerd wordt aan het uitvoerend 
orgaan met telkens een actuele stand van de kredietevolutie per entiteit en per 
soort en per dienst. 

 voor het managementteam en de diensthoofden wordt er op verschillende niveaus in 
kredietbewaking voorzien :

o rapportering over de driemaandelijkse kredietopvolging binnen de werkgroep 
'kredietopvolging';

o door de integrale beleidsvertaling naar financiële effecten in combinatie met 
een transparant opgezet financieel platform Mercurius met decentrale 
gebruikers (rol budgetverantwoordelijke binnen elke dienst) en door korte 
doorlooptijden voor financiële verwerking, beschikken alle diensthoofden steeds 
over accurate informatie over kredietevoluties op detail- of geaggregeerd 
niveau.

 het systeem van kredietbewaking steunt op een onderliggend registratiesysteem waarbij 
verbintenissen met een financiële impact geregistreerd worden op goedgekeurde 
budgettaire uitgavenramingen d.m.v. één van volgende types van vastleggingen:

o vastlegging via bestellijst: voor registratie en vastlegging van kredieten voor 
nieuwe verbintenissen tot maximum 10.000 EUR die zonder een 
besluitvormingsdossier tot stand komen. Deze vastleggingsprocedure wordt 
gebruikt voor het aangaan van kleine overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen of diensten via de bestelbonprocedure, waarbij het diensthoofd de 
bestelbon goedkeurt.

o vastlegging via gunningsdossier: voor registratie en vastlegging van kredieten 
voor nieuwe verbintenissen die d.m.v. een besluitvormingsdossier tot stand 
komen. Deze vastleggingsprocedure kan zowel gebruikt worden voor het 
aangaan van overheidsopdrachten, het toekennen van subsidies, het aanstellen 
van personeel, het aangaan van contracten inzake patrimoniumbeheer, …
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o vastlegging via registratie: voor registratie en vastlegging van kredieten voor 
bestaande verbintenissen of wettelijk verplichte uitgaven waarvoor geen 
verbintenis dient te worden aangegaan.

Het uitvoerend orgaan stelt wekelijks de lijsten van de definitieve vastleggingen 
vast, opgelijst vanaf donderdag vóór de vorige zitting tot en met woensdag 
voorafgaand aan de zitting.

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

12 2019_VB_00163 Beheersovereenkomst tussen OCMW Sint-Niklaas en 
Zorgpunt Waasland: algemeen en specifiek gedeelte: 
goedkeuring

Besluit
het vast bureau stelt voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn :

Artikel 1
de beheersovereenkomst van OCMW Sint-Niklaas met Zorgpunt Waasland voor wat betreft het 
algemeen gedeelte en het specifiek gedeelte goed te keuren.
Een exemplaar van deze beheersovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.

13 2019_VB_00164 Raad voor maatschappelijk welzijn: raadszitting 29 april 
2019: opvolging mondelinge vragen: kennisneming

Besluit
het vast bureau beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de opvolging door de diensten van de mondelinge vragen gesteld in de 
zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april 2019.

WELZIJN

Mens

14 2019_VB_00165 Wijziging avondpermanentie welzijnshuis tijdens juli en 
augustus

Besluit
het vast bureau beslist:
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Artikel 1
akkoord te gaan om het welzijnshuis ook op dinsdagavonden te sluiten om 16.30 uur gedurende 
de periode 16 juli 2019 tot en met 6 augustus 2019.

OCMW BOEKHOUDING

OCMW/boekhouding

15 2019_VB_00166 Jaarrekening 2018: vaststelling

Besluit
het vast bureau stelt voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn :

Artikel 1
aan de raad voor maatschappelijk welzijn voor te stellen kennis te nemen van de jaarrekening 
2018 

20 mei 2019 18:06 - De voorzitter sluit de zitting

 
 

Gezien en goedgekeurd door het vast bureau

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter
algemeen directeur voorzitter


