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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAAD

Zitting van 11 april 2019

Aanwezig: Bart Dochy, burgemeester-voorzitter
Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, Wally Corneillie, schepenen
Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Marianne Eeckhout, 
Piet Vandermersch, Carlos Casteleyn, Caroline Seynhaeve, Katelijn Vermaut-Van Isacker, 
Andy Vandoorne, Sien Jacques, Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaike Vandromme, 
Luc Vanhoutte, Jolien Goemaere, Bert Selschotter, raadsleden
Marijn De Vos, algemeen directeur

Afwezig:
Verontschuldigd:

Vaststellen van het reglement over het toekennen van de eretitel van algemeen directeur 
en financieel directeur

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40.
Feiten, context en 
argumentatie

» Het is opportuun om onder bepaalde voorwaarden de eretitel van 
“ere-algemeen directeur” of “ere-financieel directeur” te kunnen toekennen 
aan personeelsleden die in het lokaal bestuur jarenlang de functie van 
algemeen directeur of financieel directeur uitgeoefend hebben.

Stemmen Unanimiteit.
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
Het reglement over het toekennen van de eretitel van “ere-algemeen directeur” 
en “ere-financieel directeur” vast te stellen.
Artikel 2
Dit reglement treedt in werking vanaf heden.
Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst secretariaat: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website met 

vermelding van de publicatiedatum zolang ze geldig blijft;
» dienst secretariaat: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid;
» dienst secretariaat: het bekendmakingsregister invullen.

REGLEMENT OVER HET TOEKENNEN VAN DE ERETITEL VAN “ERE-ALGEMEEN 
DIRECTEUR” EN “ERE-FINANCIEEL DIRECTEUR”

Artikel 1
Dit reglement bepaalt hoe de eretitels “ere-algemeen directeur” en “ere-
financieel directeur” kunnen worden toegekend aan personeelsleden die in het 
lokaal bestuur de functie van algemeen directeur of financieel directeur 
uitgeoefend hebben.

Artikel 2
De eretitel is een onderscheiding naar aanleiding van de lange en eervolle 
loopbaan van het personeelslid.
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Artikel 3
De eretitel kan pas gebruikt worden als de betrokkene geen bezoldigde functie 
meer uitoefent in het lokaal bestuur. (Betaald) vrijwilligerswerk valt hier niet 
onder.

Artikel 4
Om de eretitel te kunnen aanvragen, moet aan volgende voorwaarden zijn 
voldaan:

a) De betrokkene moet een onberispelijk gedrag vertoond hebben tijdens 
de uitoefening van de functie. Onder onberispelijk gedrag wordt 
verstaan: het ontbreken van een zware strafrechtelijke veroordeling, een 
zware tuchtstraf of andere erg onterende feiten.

b) De betrokkene moet de functie minstens 20 jaar uitgeoefend hebben in 
het lokaal bestuur. 
Indien de algemeen directeur vroeger ook secretaris geweest is in het 
lokaal bestuur, mogen deze jaren meegeteld worden voor de berekening 
van de termijn voor de eretitel van “ere-algemeen directeur”. 
Indien de financieel directeur vroeger ook financieel beheerder of 
ontvanger geweest is in het lokaal bestuur, mogen deze jaren meegeteld 
worden voor de berekening van de termijn voor de eretitel van “ere-
financieel directeur”.

Artikel 5
De eretitel wordt door de gemeenteraad toegekend op aanvraag.
De aanvraag kan schriftelijk ingediend worden bij de voorzitter van de 
gemeenteraad door:
a) de betrokkene;
b) de rechtsopvolgers van de betrokkene na diens overlijden;
c) een of meerdere leden of fracties van een bestuursorgaan van het lokaal 

bestuur, mits toestemming van de betrokkene.
Bij de aanvraag moet een uittreksel uit het strafregister (model 1) worden 
gevoegd.

Artikel 6
Als de betrokkene na de toekenning van de eretitel een zware strafrechtelijke 
veroordeling of een zware tuchtstraf oploopt of andere erg onterende feiten 
pleegt, kan de gemeenteraad beslissen om de eretitel in te trekken.

get. Marijn De Vos get. Bart Dochy
Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Marijn De Vos
Algemeen directeur

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 3368-1333-0290-3986 op www.verifieer.be.



Handtekening(en) 
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