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Verslag van de OCMW-raad van 16 januari 2020

Aanwezig: Bart Dochy, burgemeester-voorzitter
Wally Corneillie, Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, schepenen
Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Marianne Eeckhout, Carlos Casteleyn, 
Caroline Seynhaeve, Piet Vandermersch, Katelijn Vermaut-Van Isacker, Sien Jacques, 
Andy Vandoorne, Luc Vanhoutte, Emiel Debusseré, Bert Selschotter, Bart Maertens, 
Maaike Vandromme, raadsleden
Marijn De Vos, algemeen directeur

Afwezig:

Verontschuldigd: Jolien Goemaere, raadslid

Openbare zitting

1. Goedkeuren van het verslag van de OCMW-raad van 30 december 2019

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikelen 32 en 74.
Verwijzingsdocumenten » Verslag van de OCMW-raad van 30 december 2019.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De OCMW-raad beslist:

Artikel 1
Het verslag van de OCMW-raad van 30 december 2019 goed te keuren.
Artikel 2
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst secretariaat: de agenda depubliceren op de gemeentelijke website;
» dienst secretariaat: het verslag gedurende één jaar publiceren op de 

gemeentelijke website.

2. Delegeren van de bevoegdheid over het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de 
voorwaarden van overheidsopdrachten voor de investeringen 2020 aan het vast bureau

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Juridische grond » Decreet Lokaal Bestuur, artikel 78, tweede lid, 10°.
Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de OCMW-raad van 27 juni 2019 over vaststellen van het 

reglement over begrip dagelijks bestuur.
» Lijst met de nominatieve opsomming van de overheidsopdrachten waarvan 

de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van de 
overheidsopdracht aan het vast bureau wordt toegewezen.    

Feiten, context en 
argumentatie

» De raad is bevoegd voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het 
vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, tenzij deze 
bevoegdheid gedelegeerd wordt aan het vast bureau.

» Dit gebeurde reeds gedeeltelijk, in het kader van het dagelijks bestuur.
» Voor BBC2020 gebeurde de delegatie voor de investeringen via het budget, 

nu is een expliciete beslissing van de raad vereist.
Stemmen 18 ja-stemmen (Bart Dochy, Wally Corneillie, Greta Vandeputte, Geert Dessein, 

Sybille Geldhof, Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, 
Marianne Eeckhout, Carlos Casteleyn, Piet Vandermersch, Katelijn Vermaut-
Van Isacker, Sien Jacques, Luc Vanhoutte, Emiel Debusseré, Bert Selschotter, 
Bart Maertens, Maaike Vandromme)
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2 onthoudingen (Caroline Seynhaeve, Andy Vandoorne)
Besluit De OCMW-raad beslist:

Artikel 1
De bevoegdheid over het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het 
vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten voor de investeringen 
2020, zoals opgenomen in bijlage, te delegeren aan het vast bureau.
Artikel 2
Volgende werkopdracht wordt goedgekeurd:
» dienst financiën: de beslissing bekend maken bij de betrokken diensten.

Marijn De Vos
Algemeen directeur

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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