
Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN

VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

VAN 23 JUNI 2020 IN OPENBARE VERGADERING
Aanwezig: Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.
Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul 
De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.
Kurt Vermeiren, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, 
Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya 
De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte 
Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, 
Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.
Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd: Erik Block, raadslid.

DAGELIJKS BESTUUR INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

De raad,

Gelet op artikel 78 , tweede lid,  9° van het Decreet Lokaal Bestuur waaruit blijkt dat de raad voor 
maatschappelijk welzijn bevoegd is voor het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks bestuur 
moet worden verstaan; 

Gelet op artikel 78, 10° a) van het Decreet Lokaal Bestuur waaruit blijkt dat het vaststellen van de 
wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten tot de bevoegdheid 
behoort van de raad voor maatschappelijk welzijn, behalve als het gaat om een opdracht die past 
binnen het begrip dagelijks bestuur waarvoor het vast bureau bevoegd is; 

Gelet op artikel 84, 5° van het  Decreet Lokaal Bestuur waaruit blijkt dat het vast bureau bevoegd is 
voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het 
gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur, vermeld in artikel 78, tweede lid, 9; 

Gelet op artikel 177, eerste lid, 1° en artikel 266 en 267 van het Decreet Lokaal Bestuur waarin de 
bepalingen voor het voorafgaandelijk visum van de financieel directeur worden opgenomen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveren en diensten; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

Gelet op het K.B. van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren; 

Gelet op het K.B. van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken; 

Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn stuurt op hoofdlijnen; 

Overwegende dat een gelijkschakeling van delegaties en processen inzake overheidsopdrachten voor 
een uniforme ambtelijke aansturing van gemeente en OCMW aangewezen is;

Overwegende dat wordt voorgesteld om de definitie van dagelijks bestuur inzake overheidsopdrachten 
zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn op 29 maart 2019 aan te passen en het 
begrip opdrachten van dagelijks bestuur als volgt vast te stellen:
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- de overheidsopdrachten voor uitgaven binnen het exploitatiebudget waarvan het bedrag het 
vastgestelde grensbedrag zoals bepaald in artikel 42, eerste lid, 1° van de wet inzake 
overheidsopdrachten van 17 juni 2016 niet overschrijdt. Dit bedrag is in 2020 vastgesteld op 
139.000 euro (exclusief btw), maar wordt tweejaarlijks aangepast. Het begrip dagelijks 
bestuur zal evolueren met de aanpassing van dit bedrag binnen de wetgeving op 
overheidsopdrachten. 

- de overheidsopdrachten voor uitgaven binnen het investeringsbudget waarvan het bedrag het 
vastgestelde grensbedrag zoals bepaald in artikel 42, eerste lid, 1° van de wet inzake 
overheidsopdrachten van 17 juni 2016 niet overschrijdt. Dit bedrag is in 2020 vastgesteld op 
139.000 euro (exclusief btw), maar wordt tweejaarlijks aangepast. Het begrip dagelijks 
bestuur zal evolueren met de aanpassing van dit bedrag binnen de wetgeving op 
overheidsopdrachten. 

- wijzigingen aan overeenkomsten van opdrachten van werken, leveringen en diensten die nodig 
geacht worden bij uitvoering van de opdracht, in zover hierbij geen afbreuk wordt gedaan aan 
de essentiële bepalingen en voorwaarden van de opdracht en in zover hieruit geen bijkomende 
uitgaven van meer dan 10 % van het gunningsbedrag voortvloeien 

- de bevoegdheid om in gevallen van dringende spoed, die voortvloeien uit niet te voorziene 
omstandigheden, de nodige maatregelen te nemen die normaal tot de bevoegdheid van de 
gemeenteraad behoren.

Overwegende dat in het kader van artikel 177, eerste lid, 1° en artikel 266 en 267 van het Decreet 
Lokaal Bestuur de financieel directeur de controle als volgt uitoefent: verrichtingen waarvan het 
bedrag niet hoger is dan 8.500 euro excl. btw zijn uitgesloten van de voorafgaande visumverplichting; 
Overwegende dat om te bepalen of een verrichting uitgesloten is van voorafgaande visumverplichting  
de financieel directeur rekening houdt met de volledige looptijd van de voorgenomen verbintenis; dat 
voor verbintenissen van onbepaalde duur de financieel directeur rekening houdt met een forfaitaire 
looptijd van 1 jaar; 

Gaat over tot de stemming over het amendement van raadslid Peter Arnauw om het bedrag van 30.000 
euro te behouden en niet te wijzigen naar 139.000 euro:

Er zijn 17 stemmen neen en 13 stemmen ja.

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De 
Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Ilse Stockbroeckx, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van 
Mol, Kathelijne Peeters, Christof Victor, Sandra Lauryssen, Kris Oversteyns, en Lieven De Smet 
stemmen neen.

Kurt Vermeiren, Piet Bouciqué, Peter Arnauw, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Dieter Peeters, 
Lieselotte Decroix, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Peter Vanaken, Olivier 
Coppens, en Erik Maes stemmen ja.

Besluit: het amendement van raadslid Peter Arnauw te verwerpen.

Gaat over tot de stemming over het amendement van raadslid Dieter Peeters om artikel 3 te wijzigen 
naar "Dit besluit treedt in werking 5 dagen na publicatie.":

Er zijn 30 stemmen ja.

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De 
Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Kurt Vermeiren, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroeckx, Peter 
Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De 
Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, 
Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Peter Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes en 
Lieven De Smet stemmen ja.

Besluit: het amendement van raadslid Dieter Peeters aan te nemen.
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Gaat over tot de stemming over het amendement van raadslid Dieter Peeters om artikel 4 te wijzigen 
naar "Artikel 1 van het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2014 inzake de definiëring van 
het begrip "dagelijks bestuur" aan te passen naar de huidige definitie.":

Er zijn 29 stemmen ja, en 1 stem neen.

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De 
Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroeckx, Peter Arnauw, Bert 
Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, 
Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van 
Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Peter Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes en Lieven De Smet 
stemmen ja.

Kurt Vermeiren stemt neen.

Besluit: het amendement van raadslid Dieter Peeters aan te nemen.

Gaat over tot de stemming over het amendement van raadslid Dieter Peeters om het bedrag van 30.000 
euro te behouden en niet te wijzigen naar 139.000 euro:

Er zijn 17 stemmen neen en 13 stemmen ja.

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De 
Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Ilse Stockbroeckx, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van 
Mol, Kathelijne Peeters, Christof Victor, Sandra Lauryssen, Kris Oversteyns, en Lieven De Smet 
stemmen neen.

Kurt Vermeiren, Piet Bouciqué, Peter Arnauw, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Dieter Peeters, 
Lieselotte Decroix, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Peter Vanaken, Olivier 
Coppens, en Erik Maes stemmen ja.

Besluit: het amendement van raadslid Dieter Peeters te verwerpen.

BESLUIT: met 17 stemmen ja, tegen 13 stemmen neen
Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De 
Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Ilse Stockbroekx, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van 
Mol, Kathelijne Peeters, Christof Victor, Sandra Lauryssen, Kris Oversteyns, Lieven De Smet 
stemmen ja.
Kurt Vermeiren, Piet Bouciqué, Peter Arnauw, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Dieter Peeters, 
Lieselotte Decroix, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier 
Coppens, Erik Maes stemmen neen.

Artikel 1
Het begrip dagelijks bestuur, conform artikel 84,5° van het Decreet Lokaal Bestuur wordt vastgesteld 
als volgt: 

- de overheidsopdrachten voor uitgaven binnen het exploitatiebudgetbudget waarvan het bedrag 
het vastgestelde grensbedrag zoals bepaald in artikel 42, eerste lid, 1° van de wet inzake 
overheidsopdrachten van 17 juni 2016 niet overschrijdt. Dit bedrag is in 2020 vastgesteld op 
139.000 euro (exclusief btw), maar wordt tweejaarlijks aangepast. Het begrip dagelijks 
bestuur zal evolueren met de aanpassing van dit bedrag binnen de wetgeving op 
overheidsopdrachten. 

- de overheidsopdrachten voor uitgaven binnen het investeringsbudget waarvan het bedrag het 
vastgestelde grensbedrag zoals bepaald in artikel 42, eerste lid, 1° van de wet inzake 
overheidsopdrachten van 17 juni 2016 niet overschrijdt. Dit bedrag is in 2020 vastgesteld op 
139.000 euro (exclusief btw), maar wordt tweejaarlijks aangepast. Het begrip dagelijks 
bestuur zal evolueren met de aanpassing van dit bedrag binnen de wetgeving op 
overheidsopdrachten. 

- wijzigingen aan overeenkomsten van opdrachten van werken, leveringen en diensten die nodig 
geacht worden bij uitvoering van de opdracht, in zover hierbij geen afbreuk wordt gedaan aan 
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de essentiële bepalingen en voorwaarden van de opdracht en in zover hieruit geen bijkomende 
uitgaven van meer dan 10 % van het gunningsbedrag voortvloeien 

- de bevoegdheid om in gevallen van dringende spoed, die voortvloeien uit niet te voorziene 
omstandigheden, de nodige maatregelen te nemen die normaal tot de bevoegdheid van de raad 
voor maatschappelijk welzijn behoren.

Artikel 2
Het vast bureau is conform artikel 84,5° van het Decreet Lokaal Bestuur bevoegd voor de vaststelling 
van de wijze van gunning en de voorwaarden van deze overheidsopdrachten, als het gaat om een 
opdracht van dagelijks bestuur zoals hierboven aangehaald in artikel 1. 

Artikel 3 

Dit besluit treedt in werking 5 dagen na publicatie.

Artikel 4 

Artikel 1 van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 maart 2019 inzake de 
definiëring van het begrip "dagelijks bestuur" aan te passen naar de huidige definitie.

Artikel 5
De financieel directeur oefent de controle als volgt uit: verrichtingen waarvan het bedrag niet hoger is 
dan 8.500 euro excl. btw zijn uitgesloten van de voorafgaande visumverplichting. Om te bepalen of 
een verrichting uitgesloten is van voorafgaande visumverplichting houdt de financieel directeur 
rekening met de volledige looptijd van de voorgenomen verbintenis. Voor verbintenissen van 
onbepaalde duur houdt de financieel directeur rekening met een forfaitaire looptijd van 1 jaar. 

algemeen directeur,
Rony Lejaeghere

voorzitter,
Lieven De Smet

algemeen directeur, voorzitter, 

Rony Lejaeghere

Voor eensluidend afschrift,

Lieven De Smet


