Gemeenteraad
12/03/2020
Besluitenlijst

Aanwezig:

Monique Bertier: voorzitter;
Lode Morlion: burgemeester;
Johan Matthys, Wout Cornette, Lieve Castryck: schepenen;
Frank De Poortere, Geert Beeckaert, Anne Vandeputte, Lyn Cailliau, Ignace Lootvoet,
Jan Deheegher, Isabelle Hennebel, Marie-Hélène Mabesoone: gemeenteraadsleden;
Dirk Ackerman: Algemeen directeur

Bijeenroeping overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Openbare zitting
Algemeen beleid
1.
2.
3.

Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 30 januari
2020.
Goedkeuring om beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap als opdrachtencentrale
voor de afname van de raamovereenkomsten voor telecommunicatiediensten.
Vaststelling reglement over het dagelijks personeelsbeheer en delegatie van de
aanstellingsbevoegdheid.
vaststelling reglement dagelijks personeelsbeleid en toekenning bevoegdheid aan de algemeen directeur.

4.

Vaststelling van de bevoegdheden van de gemeenteraad die aan het College van
Burgemeester en Schepenen worden gedelegeerd in het kader van het dagelijks bestuur
en vaststelling van de financiële verbintenissen die vrijgesteld zijn van het voorafgaand
visum van de financieel directeur.
artikel 1
Onverminderd andersluidende specifieke bepalingen, omvat de bij artikel 78, tweede lid, 9°, van het decreet
over het lokaal bestuur aan het vast bureau toegekende bevoegdheid inzake het dagelijks bestuur van de het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn:
1° alle handelingen die gesteld moeten worden en beslissingen die genomen moeten worden om de dagelijkse
gang van zaken van het bestuur te verzekeren
2° alle aangelegenheden van gering belang die het bestuur niet op lange termijn verbinden
3° alle aangelegenheden die wegens de noodzaak van een snelle oplossing een onmiddellijke beslissing
vereisen.
artikel 2
Inzake overheidsopdrachten omvatten de aan het vast bureau toegekende bevoegdheden inzake dagelijks
bestuur:
1° het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan voor opdrachten die gegund worden op
de kredieten van het exploitatiebudget en waarvan het geraamde bedrag niet hoger is dan het Europees
drempelbedrag zoals bepaald in artikel 11, 2°, van het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de
plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren (excl. BTW)
2° het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan voor opdrachten die gegund worden op
kredieten van het investeringsbudget en waarvan het geraamde bedrag niet hoger is dan het Europees
drempelbedrag zoals bepaald in artikel 11, 2°, van het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de
plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren (excl. BTW)
3° opdrachten die nominatief aan het vast bureau en schepenen zijn toevertrouwd
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4° het wijzigen van opdrachten waarvan de gunningswijze en de gunningsvoorwaarden door de raad voor
maatschappelijk welzijn werden vastgesteld voor zover het voorwerp van de opdracht onveranderd blijft
en de waarde van de wijziging beperkt blijft tot 15% van het bedrag waarvoor de opdracht oorspronkelijk
gegund werd
5° de goedkeuring van de eindafrekening en de desbetreffende verrekeningen van de opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan de gunningswijze en voorwaarden door de raad
voor maatschappelijk welzijn werden vastgesteld voor zover de eindafrekening en desbetreffende
verrekeningen niet het gevolg zijn van een conceptwijziging of wijziging van essentiële bepalingen van de
originele gunningsvoorwaarden.
artikel 3
Onverminderd de bepalingen van artikel 99 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018
over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen zijn de voorgenomen financiële
verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kastroom waarvan de geraamde waarde excl. BTW lager
is dan het bedrag zoals bepaald in artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
(bepalingen die van toepassing zijn op overheidsopdrachten van beperkte waarde – aanvaarde factuur)
vrijgesteld van het voorafgaand visum van de financieel directeur.

Ruimte
5.

Goedkeuring burgemeestersconvenant voor klimaat en energie.

Interpellaties
6.

Interpellaties.

Besloten zitting
Algemeen beleid
7.
8.

toekenning van de eretitel van schepen.
toekenning eretitel van voorzitter van de gemeenteraad.

Namens de Raad,

L. Morlion
Burgemeester
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