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VAST BUREAU
Zitting van 6 januari 2020
Besluitenlijst

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter (N-VA); de heer Wout De Meester, 
schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); mevrouw Ine Somers, schepen (Open 
Vld); mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer 
Bart De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie 
Heyrman, schepen (Groen); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur

6 januari 2020 16:37 - De voorzitter opent de besloten zitting

ROUTINEPUNTEN

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

2 2020_VB_00002 Vast bureau: notulen en besluitenlijst zitting 23 december 
2019: goedkeuring

Besluit
het vast bureau beslist:

Artikel 1
de notulen en besluitenlijst van de zitting van het vast bureau van 23 december 2019 goed te 
keuren.

DISCUSSIEPUNTEN

ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

3 2020_VB_00003 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 tot en met het bedrag dat in de definitie 
dagelijks bestuur is opgenomen voor de plaatsing van een procedure zonder voorafgaande 
bekendmaking, maar binnen de grenzen van het beschikbare krediet, met ingang van 1 januari 
2020 te delegeren aan de algemeen directeur.

De algemeen directeur zal op zijn beurt de diensthoofden die aangeduid zijn als beheerder van 
een raamovereenkomst machtigen om hierop bestellingen te plaatsen.

Bij de toewijzing van een nieuwe raamovereenkomst voor werken, leveringen of diensten wordt 
telkens expliciet gevraagd aan het uitvoerend orgaan of de afroepen al dan niet op een 
uitzonderingslijst worden geplaatst (momenteel zijn er voor het OCMW nog geen 
uitzonderingen vastgesteld).

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

4 2020_VB_00004 Raad voor maatschappelijk welzijn: agenda zitting 24 
januari 2020: kennisneming
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Besluit
het vast bureau beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de agenda voor de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 
vrijdag 24 januari 2020, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting.

6 januari 2020 16:42 - De voorzitter sluit de zitting

 
 

Gezien en goedgekeurd door het vast bureau

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter
algemeen directeur voorzitter


