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2021_RMW_00045 Rapportering over de voorafgaande controle van de wettigheid en
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (visum) periode 01.01.2020 - 31.12.2020 Kennisneming
Beslissing: Behandeld in openbare vergadering van 25 oktober 2021
Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
mevrouw Zeneb Bensafia, voorzitter
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw
Sofie Bracke, schepen; mevrouw Elke Decruynaere, schepen; mevrouw Astrid De
Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen;
mevrouw Isabelle Heyndrickx, schepen; mevrouw Annelies Storms, schepen; de heer
Bram Van Braeckevelt, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen; de heer Christophe
Peeters, ondervoorzitter; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman;
mevrouw Gabi De Boever; mevrouw Anne Schiettekatte; mevrouw Sara Matthieu;
mevrouw Stephanie D'Hose; de heer Sven Taeldeman; de heer Jef Van Pee; de heer Gert
Robert; de heer Carl De Decker; mevrouw Mieke Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya,
raadslid; mevrouw Karla Persyn; mevrouw Anneleen Van Bossuyt; mevrouw Hafsa El Bazioui; de heer Bert Misplon; de heer Fourat Ben Chikha; mevrouw Anita De Winter; de
heer Joris Vandenbroucke; de heer Manuel Mugica Gonzalez; mevrouw Yeliz Güner;
mevrouw Patricia De Beule; de heer Mattias De Vuyst; de heer Yüksel Kalaz; de heer
Stijn De Roo; mevrouw Sonja Welvaert; de heer Christiaan Van Bignoot; mevrouw
Adeline Blancquaert; mevrouw Caroline Persyn; de heer Ronny Rysermans, raadslid; de
heer Nicolas Vanden Eynden, raadslid; mevrouw Alana Herman; mevrouw Els Roegiers,
raadslid
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Luc Kupers, adjunctalgemeendirecteur
Bevoegd: Rudy Coddens

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 177, 6e lid
De beslissing wordt genomen op grond van:
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 177

Motivering

Artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt het volgende:
"De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor:
1° de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en
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van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact,
overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in artikel 266 en 267;
De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de volgende
aangelegenheden aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het
college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau:
1° de vervulling van de opdrachten, vermeld in dit artikel;"
Dit mechanisme wordt geregeld in artikel 266 van het Decreet Lokaal Bestuur. Enkele
belangrijke passages uit dit artikel zijn de volgende:
"De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom zijn
onderworpen aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan.
De financieel directeur onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van die voorgenomen
verbintenissen in het kader van zijn opdracht vermeld in artikel 177, eerste lid, 1°. Hij verleent
zijn visum, als uit dat onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen
verbintenis blijkt. Hij kan voorwaarden koppelen aan zijn visum. Als de financieel directeur
weigert zijn visum te verlenen, of als hij er voorwaarden aan koppelt, motiveert hij dat.
De gemeenteraad bepaalt, na advies van de financieel directeur, de nadere voorwaarden
waaronder de financieel directeur de controle, vermeld in het tweede lid, uitoefent. De
gemeenteraad kan binnen de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse Regering, en na advies
van de financieel directeur, bepaalde categorieën van verrichtingen uitsluiten van de
visumverplichting."
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de rapportering over het jaar 2020,
zoals gevoegd in bijlage. De rapportering biedt inzicht in het aantal behandelde visumdossiers in
2020 en lijst een aantal aandachts- en verbeterpunten op.

Bijgevoegde bijlage(n):


Rapportering visum art. 177 jaar 2020

Beslissing

Op voorstel van Het vast bureau
Beslist het volgende:
Artikel 1:
Neemt kennis van de rapportering door de financieel directeur over de voorafgaande controle
van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (visum) over het jaar
2020, zoals gevoegd in bijlage.
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