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Verontschuldiqd:
Annemie Marnef, Algemeen Directeur
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Juridisch kader
Het decreet lokaal bestuur.
Besluit van de Vlaamse Regering van 07 december 2007 houdende de minimale voonrvaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het
provinciepersoneel, zoals gewijzigd bij besluiten van 09.01.2009 en23.11.2012.
Het gemeenteraadsbesluit van 11 december 2008 en latere wijzigingen houdende de vaststelling van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel ;

Het KB van 28.09.1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tol regeling van de betrekkingen
tussen de overheid en de vakbonden van het personeel;

Advies
De onderstaande wijzigingen aan de rechtspositieregeling werd besproken op onderhandelingscomite
van vakbonden van 15 juni 2020 en vastgelegd in bijgaand protocolvan akkoord.

Motivatie
De rechtspositieregelingen voor het personeel van gemeente dienden nodig geactualiseerd te worden
met:

o De nieuwe functiebenamingen
o De verschuiving van aanstellingsbevoegdheid van de leden van het MAT van de gemeenteraad

naar de aanstellende overheid, zijnde het college van burgemeester en schepenen ingevolge
schrapping van art. 96 van het Gemeentedecreet

. De wijziging van de minimale niveauanciënniteit voor deelname aan procedures voor
interne/externe personeelsmobiliteit voor de medewerkers van niveau E en D van 4 naar 2 jaar.
De minimale niveauanciënniteit voor deelname aan bevordering voor deze medewerkers is
vastgesteld op 2 jaar. Het verschil in vooruvaarden is niet logisch en dient aldus te worden
aangepast.

ln de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneelwerden in bijlage lV (specifieke aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden de naam van de bibliotheekopleiding geactualiseerd en de voonruaarden voor
het volgen van deze opleiding bij de functie van bibliotheekassistent geschrapt. ln de RPR van de
gemeente zijn de wijzigingen vermeld in het rood.
Raadslid L. Nicolaï stelt dat bij het tweede item onder motivatie dezelfde aanpassing wordt gemaakt als in
de raad voor maatschappelijk welzijn.
Er wordt een gepaste toelichting gegeven door burgemeester S. Deckers.
De RPR van het gemeentepersoneel diende nog geactualiseerd te worden met:
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- De nieuwe functiebenamingen zoals opgenomen in ons organogram: zoals onder andere secretaris
is algemeen directeur geworden, ontvanger is financieel directeur geworden, ambtenaar integrale
veiligheid is consulente integrale veiligheid geworden enz.
- De verschuiving van de aanstellingsbevoegdheid van de leden van het MAT naar de aanstellende
overheid, zijnde het college van burgemeester en schepenen ingevolge schrapping van art 95 van het
gemeentedecreet.
- De wijziging van de minimale niveauanciënniteit voor deelname aan procedures voor
interne/externe personeelsmobiliteit voor de medewerkers van niveau E en D van 4 naar 2 jaar.
Ook werden in de specifieke aanwervings-en bevorderingsvoonrvaarden de naam van de
bibliotheekopleiding geactualiseerd en de voorwaarden voor het volgen van deze opleiding bij de functie
bibliotheekassistent geschrapt. Voor de duidelijkheid en de leesbaarheid van het document zijn de
wijzigingen in het rood vermeld.
Voor tussenkomsten verwijzen wij naar het audioverslag van vandaag, 10 septemb er 2020.

Stemmino:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1

De gewijzigde rechtspositieregeling in bijlage wordt goedgekeurd en heeft uitwerking vanaf datum besluit
gemeenteraad.

Namens de Gemeenteraad,

get. ïinne Rombouts
Algemeen Directeur wnd.

Voor eensluidend uittreksel

Els
Algemee nD wndr

get. Leo Nicolaï
Voorzitter gemeenteraad

r wnd
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