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Samenstelling van de kasvoorraden 2022.

De Gemeenteraad,

Gelet op de nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikel 117;

Gelet op het Burgerlijk Wetboek, meer bepaald de artikels 1915 tot 1948;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Boekhouding;

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 09/12/1996 houdende het reglement betreffende de boekhoudkundige procedures en
organisatie;

Overwegende dat om een goede werking van ons bestuur te verzekeren het noodzakelijk is de hoofden van departement en de
kabinetten van de Burgemeester en van de Schepenen toe te laten, op eigen verantwoordelijkheid, opdrachten van kleine omvang die
een onmiddellijke betaling vergen, af te sluiten;

Overwegende dat degene die van deze mogelijkheid gebruik maakt genoodzaakt is de bewijsstukken van de aangegane uitgaven in te
dienen, ten einde via een deugdelijk mandaat de terugbetaling te bekomen;

Overwegende dat het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Boekhouding van 19 februari 1945 bij artikels 107 en 108 de
samenstelling en het gebruik van de kassa's voor kleine uitgaven regelt en dat in het Koninklijk Besluit van 2 augustus 1990, dat
sinds 1 januari 1995 het vorige reglement vervangt, de vorige regeling niet meer voorkomt;

Overwegende dat bij gebrek aan een desbetreffend reglement de kasvoorraad van de ontvanger op elk moment dient overeen te
stemmen met de cijfers uit de gemeentelijke boekhouding;

Overwegende dat het niet geraadzaam is dat de beambten van de Stad met eigen middelen uitgaven voor rekening van de Stad
financieren, noch dat men hen kan dwingen om zo te handelen voor rekening van hun werkgever;

Op voorstel van het College van Burgmeester en Schepenen,

BESLUIT :

Artikel 1 :
Met het oog op de betaling van uitgaven die gerechtvaardigd zijn door hun dringendheid, de veiligheid of de goede werking van de
dienst, stelt de Gemeenteraad kasvoorschotten 2022 ter beschikking;

Artikel 2 :
Het huidige besluit zal aan de Stadsontvanger kenbaar gemaakt worden, en deze zal tegen een kwijting het vastgestelde bedrag aan
de titularis overmaken, waardoor deze hiervoor persoonlijk verantwoordelijk wordt. De kwijting zal als bewijsstuk voor de
kasvoorraad van de Stadsontvanger dienen. De bewijsstukken van de uitgaven gedaan op devoorraad zullen regelmatig gemandateerd
worden; de Ontvanger zal binnen de perken van artikel 136 van de Nieuwe
Gemeentewet de kasvoorraad terug samenstellen;

Onderwerp : 
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Artikel 3 :
De voorraad, uitgedrukt in een bedrag naast hun naam, wordt ter beschikking gesteld van de titularissen, die aanvaarden (zie bijlage);

Artikel 4 :
Het College heeft de bevoegdheid de limieten en de voorwaarden waarbij de uitgaven van de administratie die door de kasvoorraden
gedragen worden en de boekhouding voor hun wedersamenstelling te bepalen.

Bijlagen :
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