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Gemeentedecreet
aanwezig

- visumplicht - heraflijning

Odette VAN HAMME, voozitter van de gemeenteraad;
Koen LOETE, burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, D¡rk 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,

Overwegende dat de financieel beheerder van de stad in volle onafhankelijkheid instaat voor
onder andere de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de
stad met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld in Titel
lV van het gemeentedecreet - art. 94 - 1";

Overwegende dat alle door de gemeenteraad of schepencollege voorgenomen financiële
verbinten¡ssen die resulteren in een uitgaande netto-kasstroom, onderworpen zijn aan een
voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan - art. 160 $ 2 van het
gemeentedecreet;

Overwegende dat de financieel beheerder de wettigheid en regelmatigheid van deze
voorgenomen verbintenissen onderzoekt in het kader van zijn opdracht bedoeld in artikel 94,
eerste lid - 1" van het gemeentedecreet en dat hij zijn visum verleent, indien uit dit onderzoek
de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt :
Overwegende dat het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om, na advies van de
financieel beheerder, de nadere voorwaarden te bepalen waaronder deze voormelde controle
uitoefent, waarbij de raad, binnen de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse Regering en
na advies van de financieel beheerder, bepaalde categorieën van verrichtingen kan uitsluiten
van de visumverplichting. - art. 160 $ 2 - 3e lid van het gemeentedecreet;
Gelet terzake op het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013 waarbij de voorwaarden
waarbij de financieel beheerder de voorgenomen financiële verbintenissen van de stad niet aan
een onderzoek onderwerpt inzake wetmatigheid en regelmatigheid en zijn of haar voorafgaand
visum niet verleent, werden vastgesteld en waarbij alle verrichtingen waarvan het bedrag niet
hoger is dan € 25.000 euro exclusief btw, uitgesloten werden van de voorafgaande
visumverplichting;
Gelet op de nieuwe wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB plaatsing dd'
18 april 2017 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 drempelvan
85.000 euro verhoogd tot 135.000 euro (art. 90 KB Plaatsing 2017);

-

Gelet op zijn beslissing van heden waarbijde inhoud van het begrip "dagelijks bestuur"

geherdefinieerd werd

;

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig. echt.

Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 94 - I " en 160 S 2 betreffende de
voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de stad met
budgettaire en financiële impact door en het voorafgaand visum van de financieel beheerder;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en de financieel beheerder van de
stad;

BESLUIT

Artikel I
De voorwaarden waarbij de financieel beheerder de voorgenomen financiële verbintenissen niet
aan een onderzoek ondenverpt inzake wetmatigheid en regelmatigheid en zijn voorafgaand
visum niet verleent, worden met ingang van heden vastgesteld als volgt :
"Alle verrichtingen waarvan het bedrag niet hoger is dan € 30.000 euro, exclusief btw (€ 36.300
btw inclusief), worden uitgesloten van de voorafgaande visumverplichting."
Om te bepalen of een voorgenomen financiële verbintenis binnen de perken van de vrijstelling
valt, moet het totaal van de uitgaven voor de volledige looptijd van de verbintenis in rekening
worden gebracht.
Voor verbintenissen van onbepaalde duur wordt rekening gehouden met een forfaitaire looptijd
van 4 jaar of 48 maanden.
Aanstellingen van personeel waarvan de duur niet meer bedraagt dan 1 jaar zijn vrijgesteld van
visum, tenzij het een hernieuwing van een arbeidscontract betreft, waardoor de effectieve duur
van de tewerkstelling meer dan één jaar wordt.
Aanstellingen van personeel in het kader van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere
overheid zijn eveneens vrijgesteld van visum, mits het een arbeidscontract betreft waarvan de
duur van tewerkstelling niet meer is dan 4 jaar of 48 maanden.

Artikel2
Zijn, ongeacht het drempelbedrag van € 30.000, steeds onderworpen aan visum
nieuwe facultatieve toelagen, die niet werden voorzien in het budget;
investeringssubsidies;
aanstellingen van personeel met een contract van onbepaalde duur.

-

Artikel3
Het raadsbesluit van 16 december 2013 betreffende de aflijning van de visumplicht wordt
ingetrokken.

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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