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Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Het gemeenteraadsbesluit van 22 januari 2018 houdende de hervaststelling dagelijks
bestuur.
De beslissing wordt genomen op grond van:
 Het gemeenteraadsbesluit van 22 januari 2018 houdende de hervaststelling dagelijks
bestuur.

Motivering

De gemeenteraad heeft in zitting van 22 januari 2018 het begrip dagelijks bestuur
hervastgesteld, dit naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe
overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016.
Deze hervaststelling stelt het begrip "dagelijks bestuur" als volgt vast:
 Alle uitgaven waarvan de waarde minder is dan de drempel voorzien in artikel 42, § 1,
1°, a) van de Wet overheidsopdrachten, die verrekend worden op kredieten
ingeschreven in het exploitatie- en investeringsbudget, met uitzondering van subsidies
en daden van beschikking van onroerende goederen. Deze verrichtingen worden
aangelegenheden van dagelijks bestuur genoemd.
 Elke herhaling van een overheidsopdracht op grond van artikel 42, § 1, 2° van de Wet
inzake overheidsopdrachten, ongeacht de waarde van de herhalingsopdracht op
voorwaarde dat de basisopdracht door de gemeenteraad is vastgesteld. De
oorspronkelijke opdracht dient door de gemeenteraad te worden vastgesteld als de
raming van het opdrachtbedrag, dit is de waarde van de oorspronkelijke opdracht,
inclusief alle herhalingen, het drempelbedrag van het dagelijks bestuur zou
overschrijden.
Voor de categorieën van overheidsopdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur is een
kwartaalrapportering aan de gemeenteraad voorzien.
De rapporteringen over het 1ste kwartaal 2021 zijn opgenomen in bijlagen.

Bijgevoegde bijlage(n):



Rapport 1ste kwartaal 2021 - GR
Rapport 1ste kwartaal 2021 - GRMW

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn voor ter beslissing:
Artikel 1:
Neemt kennis van de rapporteringen over het 1ste kwartaal van 2021 m.b.t.
overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, zoals gevoegd in bijlagen.

