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- herdefiniëring begrip "dagelijks

bestuur"

Odette VAN HAMME, voozitter van de gemeenteraad;
Koen LOETE, burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE
CONINCK, Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/vooaitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D'AUBIOUL, Filip
LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE,
Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter DE
GRAEVE, Sofie VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris

De gemeenteraad,

Gelet op zijn besluit van 16 december 2013waarbij het begrip "dagelijks bestuur" gedefinieerd
werd;
Gelet terzake op het gemeentedecreet inzonderheid op de artikelen 43 S 2-9', 57 $ 3-5' en
artikel 159 S 2,2e lid betreffende het begrip dagelijks bestuur;
Gelet op de formeel toegewezen bevoegdheid aan de gemeenteraad om het begrip "dagelijks
bestuur" te definiëren en bijgevolg ook herdefiniëren;

Overwegende dat deze beslissing invloed heeft op de bevoegdheidsverdeling tussen de
gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen inzake het vaststellen van de
lastvoorwaarden en de goedkeuring van de gunningswijze van overheidsopdrachten die passen
binnen het begrip dagelijks bestuur - aft. 43 S 2, 1 1' a) van het gemeentedecreet ;
Overwegende dat het aangewezen is de inhoud. van het begrip "dagelijks bestuur" te definiëren
of herdefiniëren in functie van een vlotte werking van de stedelijke diensten;
Gelet op de nieuwe wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB plaatsing dd"
1B april 2O17 waarbijde grensbedragen werden opgetrokken:
- het bedrag van de aanvaarde factuur is verhoogd van 8.500 euro naar 30.000 euro (art. 91
woo 2016);
- voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking is de drempel van
85.000 euro verhoogd tot 135.000 euro (art. 90 KB Plaatsing20'17);
Ovenruegende dat de wetgever door het bepalen van deze grensbedragen impliciet heeft willen
aangeven dat overheidsopdrachten met een waarde lager dan € 135.000 euro exclusief btw,

geen zware administratieve procedures vereisen;

Overwegende dat het bijgevolg logisch voorkomt om ook het grensbedrag voor
overheidsopdrachten die vallen onder het begrip "dagelijks bestuur" op € 135.000 te brengen;
Overwegende dat dit voorstel overlegd werd met de financieel beheerder van de stad;
ln vervanging van zijn beslissing van 16 december 2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en de financieel beheerder van de
stad;

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt

BESLUIT

Artikel I
Het begrip "dagelijks bestuur" in de zin van artikel 43 S 2-9'van het gemeentedecreet, wordt
met ingang van heden, 18 december 2O17, geherdefinieerd als volgt:
1. Alle opdrachten waarvoor kredieten in het exploitatiebudget zijn voorzien en voor zover de
verbintenissen die eruit voortvloeien in normale omstandigheden binnen het boekjaar
uitvoerbaar zijn of -al dan niet met inachtneming van een opzegtermijn- jaarlijks opzegbaar

zijn.

2.
3.

Deze bepaling geldt ook voor alle opdrachten zoals voornoemd waarvoor in het lopende
budgetjaar reeds kredieten werden voorzien in het exploitatiebudget, maar die verlengd of
hernieuwd moeten worden in het daaropvolgende budgetjaar.
Alle opdrachten met een waarde lager dan of gelijk aan € 135.000 euro exclusief btw (€
163.350 inclusief btw), waarvoor kredieten op het investeringsbudget zijn voorzien.
De bevoegdheid om, binnen de grenzen van het goedgekeurd budget, wijzigingen aan te
brengen aan een overeenkomst, voor zover hieruit geen bijkomende uitgaven voortvloeien
van meer dan 10 %.

Artikel2
Het raadsbesluit van 16 december 20'13 waarbij het begrip "dagelíjks bestuur" gedefinieerd
werd, wordt opgeheven.

Namens de gemeenteraad,

Odette Van Hamme
voorzitter

Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Voor eensluidend uittreksel :
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
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