DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN
ARMOEDEBESTRIJDING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

- Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de bijdrage
van de gemeenten in de uitgaven die verbonden zijn aan de
gewestelijke ontvangers
- Definitieve goedkeuring

1. INHOUDELIJK
Situering
Artikel 590 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bevat een overgangsregeling
die de gemeenten waar op 31 juli 2018 de functie van financieel beheerder zowel in de gemeente als
in het OCMW wordt vervuld door een gewestelijke ontvanger, de mogelijkheid geeft te beslissen dat
de taak van financieel directeur wordt uitgeoefend door een gewestelijke ontvanger (§1). Daarnaast
kunnen alle gemeenten en OCMW’s bij plotse onbeschikbaarheid van de financieel directeur voor de
vervanging van de titularis een beroep doen op een gewestelijke ontvanger (§3) op voorwaarde dat
er een gewestelijke ontvanger beschikbaar is (§4). In beide gevallen dragen de besturen die gebruik
maken van een gewestelijke ontvanger, bij in de kosten daarvan, volgens de regels die de Vlaamse
Regering vaststelt (§1, tweede lid).
De verdeling van de uitgaven die verbonden zijn aan de inzet van gewestelijke ontvangers bij lokale
besturen wordt nu geregeld bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008. Dat besluit is
echter op meerdere punten aan actualisering toe. Het voorliggend ontwerp van besluit strekt ertoe
om het besluit van 17 oktober 2008 te vervangen door een inhoudelijk identieke regeling die
aangepast is aan de nieuwe context van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Een uitgebreide toelichting bij de inhoud van dit wijzigend besluit is opgenomen in de nota die aan
de Vlaamse regering is bezorgd naar aanleiding van de principiële goedkeuring op 14 september 2018
(VR 2018 0914 DOC. 1010/1).
Advies Raad van State
De Raad van State heeft op 22 oktober 2018 advies uitgebracht bij dit ontwerp van besluit (advies
64.308/3). Dit ontwerp is daaraan aangepast: in het opschrift is de term “besturen” vervangen door
“gemeenten” en zijn de data van de uitgebrachte adviezen aangevuld.

Pagina 1 van 2

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
Zie nota bij eerste goedkeuring.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Zie nota bij eerste goedkeuring.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Zie nota bij eerste goedkeuring.

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Zie nota bij eerste goedkeuring.

6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering over de bijdrage van de gemeenten in de uitgaven die verbonden zijn aan de gewestelijke
ontvangers.
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding,

Liesbeth HOMANS
Bijlagen:
- het definitief goed te keuren ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering
- advies Raad van State
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