Delegatiereglement OCMW-raad aan Vast Bureau
I.

Inleidende bepaling

Artikel 1. - Dit reglement bepaalt de bevoegdheden die de raad voor
maatschappelijk welzijn in toepassing van artikel 78 van het Decreet Lokaal
Bestuur delegeert aan het vast bureau.

II.

Overheidsopdrachten

Artikel 2. - Inzake overheidsopdrachten worden beschouwd als opdrachten van
dagelijks bestuur, waarvoor het vast bureau bevoegd is tot het vaststellen van
de plaatsingsprocedure en de voorwaarden: de opdrachten van werken,
leveringen en diensten met een gunningswaarde van ten hoogste 250.000 euro
exclusief btw op het exploitatiebudget en van ten hoogste 100.000 euro exclusief
btw op het investeringsbudget.
Voor de bepaling van de waarde van de opdracht worden alle percelen en
aanverwante nevenkosten (studie, …) samengerekend.

Artikel 3. - Bij wijzigingen aan dossiers waarvoor het vast bureau de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden bepaalde en die het totale bedrag
(gunningsbedrag + wijzigingen) van de opdracht verhogen tot boven de 250.000
euro excl. btw op het exploitatiebudget of 100. 000 euro excl. btw op het
investeringsbudget, dient de OCMW-raad zijn goedkeuring te geven.

Artikel 4. - Bij wijzigingen aan dossiers waarvoor de OCMW-raad de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden bepaalde, kan het vast bureau tijdens de
uitvoering wijzigingen aanbrengen zolang men het voorwerp van de opdracht
niet wijzigt en zolang dit geen meeruitgave met zich meebrengt van meer dan
10% van de totale waarde (gunningsbedrag + meeruitgave eventuele eerdere
wijzigingen).

III.

Contracten m.b.t. evenementen, activiteiten en projecten, andere dan
overheidsopdrachten

Artikel 5. - Het vast bureau is bevoegd voor het sluiten van overeenkomsten die
niet aan de wetgeving overheidsopdrachten onderworpen zijn met derden, zowel
particulieren als andere overheden, voor de organisatie van een evenement, het
opzetten van een activiteit of het samenwerken voor een project, wanneer de
overeenkomst wordt aangegaan voor ten hoogste één jaar. De overeenkomst
mag eventueel verlengbaar zijn, mits de verlengingstermijn ook niet langer dan
telkens één jaar is.
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IV.

Patrimoniumverrichtingen (aankopen/verkopen, huren/verhuren, …)

Artikel 6. - Op grond van de artikelen 78 en 84 van het Decreet Lokaal Bestuur
is met betrekking tot onroerende goederen de OCMW-raad niet-delegeerbaar
bevoegd voor daden van beschikking, het vast bureau voor daden van beheer.
Met betrekking tot roerende goederen is het vast bureau zowel voor daden van
beheer als daden van beschikking bevoegd, met uitzondering van dadingen.
Voor de bevoegdheidsafbakening tussen de OCMW-raad en het vast bureau met
betrekking tot onroerende goederen, wordt hier gepreciseerd dat daden van
beschikking resp. van beheer te verstaan zijn in de gebruikelijke
burgerrechtelijke betekenis van die termen. Aankopen/verkopen, vestiging van
zakelijke rechten, alsook huren/verhuren, in gebruik of concessie geven/nemen
voor een bepaalde termijn van meer dan negen jaar, zijn daden van beschikking.
Huren/verhuren, in gebruik of concessie geven/nemen voor onbepaalde duur of
voor een bepaalde duur van niet langer dan negen jaar, zijn daden van beheer.

V.

Slotbepaling

Artikel 7. - Dit delegatiereglement treedt onmiddellijk na goedkeuring in
werking.
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