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donderdag 11 iuni2020
Aanweziqen:
Leo Nicolaï, Voorzitter gemeenteraad
Sven Deckers, Burgemeester
Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
ChristelVan Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, llse Van Den Heuvel, Kelly
Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, llse De Beuckelaer, lvan Flebus, Gemeenteraadsleden
Annemie Marnef, Algemeen Directeur

Wijziging personeelsformatie en organogram voor gemeente - GN20201113
Juridisch kader
Op grond van artikel 5 van het Vlaams rechtspositieregelingsbesluit van 7 december 2007 worden alle
statutaire functies en alle bestendige contractuele functies die beantwoorden aan de mogelijkheden voor
contractuele tewerkstelling in artikel 104 52, 3o,4o, 5o en 6o van het gemeentedecreet, vastgesteld in de
personeelsformatie.
Artikel 161 van het decreet lokaal bestuur

Advies
De voorliggende wijziging in de personeelsformatie werd ter advies voorgelegd aan de
vakbonden. Hiervan werd een schriftelijk protocol opgemaakt.

Motivatie
ln het kader van de integratie van gemeente en OCMW en de goedkeuring van het nieuw decreet lokaal
bestuur werd in zitting van de gemeenteraad van 14 juni 2018 goedkeuring gegeven aan een
ééngemaakt organogram en personeelsformatie voor gemeente en OCMW. lnitieelwerd in dit nieuwe
organogram de functie "ambtenaar integrale veiligheid en mobiliteit" uitgesplitst in twee verschillende
functies, zijnde consulent veiligheid en consulent mobiliteit, beide op 81 - 83 niveau. ln het voorjaar 2020
werd een procedure gevoerd om deze functie in te vullen echter zonder resultaat.
Het is aangewezen om de functie van consulent mobiliteit op een hoger niveau in te schalen, zijnde naar
Expert mobiliteit (A1a - A3a).
ln het meerjarenplan van de gemeente werden verschillende structurele acties rond mobiliteit opgenomen
(opmaak mobiliteitsplan, visie trage wegen, visie stationsomgeving,...) Daarnaast zijn er nog
verschillende planningsprocessen lopende rond mobiliteit (vb vervoersregio). Dit vergt enige kennis en
ervaring van deze complexe materie. Aangezien het essentieel is dat er in deze legislatuur de acties,
zoals opgenomen in het meerjarenplan, opgestart kunnen worden, is een aanwerving van een expert
mobiliteit noodzakelijk.
Een toelichting wordt gegeven door burgemeester S. Deckers.

Stemminq:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel I
Goedkeuring wordt verleend aan de voorliggende wijzigingen in de personeelsformatie van het
gemeentebestuur en ééngemaakte organogram (zie ook bijlagen) van gemeente en OCMW:
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Administratief centrum
Dienst burgerzaken Sint-Job-in-'t-Goor
Kerklei 2, 8-2960 Brecht
tel. 03 636 00 44

Dienst vrije tijd
Gemeenteplaats 1
8-2960 Brecht
tel. 03 66O 28 30

Welzijnscampus
Gasthuisstraat 11
8-2960 Brecht
tel. 03 33011 20

a.

1 VE consulent mobiliteit (81-3) wordt geschrapt en vervangen door 1 VE Expert mobiliteit (A1a A3a) binnen de cluster Ruimte - ruimtel'rjke ontwikkeling.
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