UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Openbare zitting van 9 Íebruari 2021

AFFLIGEM

Aanwezig: mevrouw Gerda Van Geite, voorzitter,
de heer Walter De Donder, burgemeester,
de heren en mevrouwen Tim Herzeel, Herman Steppe, Hans Cornand, Greet Van Holsbeeck, Denise
De Paepe, schepenen,
Stijn Stassijns, Guy Uyttersprot, Leen Steenhoudt, Els Van Nieuwenhove, Johan Guns, Jill Rollier,
Belinda Everaert, Bert De Roeck, Jonas Van Vaerenbergh, Aster Van Avermaet, Elke Van den
Winckel, Bart De Maeseneir, Jeroen Roelandt, Rani Berlo, Dirk Geeraerts, Jeroen Trappers
raadsleden,
en de heer Frédéric Pipelers, algemeen directeur.

Vaststellen van de lijst van nominatieve opdrachten waarvoor de gemeenteraad de
bevoegdheid voor het vaststellen van de voorwaarden en voor het goedkeuren van het bestek
delegeert aan het college van burgemeester en schepenen - dienstjaar 2021
De gemeenteraad,

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 20í 8 over de beleids- en beheerscyclus,
en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van26juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus, en latere
wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 201914 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025lokale en
provinciale besturen;
Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 202013 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025
van de lokale en provinciale besturen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 3 december 2019 houdende vaststelling van het
m

eerja re n p an 202O -2025 ;
I

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 15 december 2020 houdende

meerjarenplanaanpassing

1

-

202O-2025;

Overwegende dat de lijst van nominatieve overheidsopdrachten waarvoor de gemeenteraad de
bevoegdheid delegeert naar het college van burgemeester en schepenen geen verplicht onderdeel
uitmaakt van het meerjarenplan;
Overwegende dat het voor een efficiënte en vlotte administratieve opstart van diverse
overheidsopdrachten aangewezen is de bevoegdheid voor het vaststellen van de voorwaarden en
voor het goedkeuren van het bestek te delegeren naar het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat dit het geval is voor de overheidsopdrachten vermeld in bijgevoegde lijst;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraad;
Dit punt wordt goedgekeurd met volgende stemming:
- Voor - 17 stemmen: Walter De Donder, Tim Herzeel, Herman Steppe, Hans Cornand, Greet
Van Holsbeeck, Denise De Paepe, Leen Steenhoudt, Els Van Nieuwenhove, Johan Guns, Jill
Rollier, Aster Van Avermaet, Bart De Maeseneir, Jeroen Roelandt, Rani Berlo, Dirk Geeraerts,
Jeroen Trappers en Gerda Van Geite.
- Tegen - 6 stemmen: Stijn Stassijns, Guy Uyttersprot, Belinda Everaert, Bert De Roeck, Jonas Van
Vaerenbergh en Elke Van den Winckel.

Besluit
AÉikel

1

De lijst van nominatieve overheidsopdrachten - dienstjaar 2021, waarvan de gemeenteraad de
bevoegdheid voor het vaststellen van de vooruvaarden en voor het goedkeuren van het bestek
delegeert aan het college van burgemeester en schepenen, wordt goedgekeurd.

AÉikel2
De bijgevoegde lijst maakt integraal deel uit van dit besluit.

Artikel3
Afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan de financiële dienst
Namens de raad,
Gerda Van Geite
voorzitter

Frédéric Pipelers
Algemeen directeur
Voor eensluidend afschrift,
Affligem, 12 februari 2021

directeur

Gerda Van Geite
voorzitter

