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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAAD

Zitting van 30 december 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 delegeren van personeelsbevoegdheden aan het college 
van burgemeester en schepenen

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Juridische grond » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikelen 41 en 56.
Feiten, context en 
argumentatie

» Op 15 december 2016 heeft de gemeenteraad diverse 
personeelsbevoegdheden gedelegeerd aan het college van burgemeester en 
schepenen. 

» In het Decreet Lokaal Bestuur werden de delegatiemogelijkheden vanuit de 
gemeenteraad naar het college van burgemeester en schepenen uitgebreid. 

» Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om delegatie te verlenen aan het 
college van burgemeester en schepenen voor volgende 
personeelsbevoegdheden:
 Vaststellen van het arbeidsreglement.
 Vastleggen van vastgelegde feestdagen en sluitingsdagen.
 Aangaan van dadingen met personeelsleden naar aanleiding van een 

beëindiging van het dienstverband.
 Vaststellen van het begrip ‘dagelijks personeelsbeheer’.
 Vaststellen van de rechtspositieregeling.
 Vaststellen van de personeelsformatie en het organogram.

» Op deze manier kunnen we vlugger op wijzigingen reageren.
Advies » Positief advies van het managementteam van 1 augustus 2019. 

» Positief advies van het HOC/BOC op 14 oktober 2019.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
Volgende personeelsbevoegdheden worden door de gemeenteraad gedelegeerd 
aan het college van burgemeester en schepenen:

 Vaststellen van het arbeidsreglement.
 Vastleggen van vastgelegde feestdagen en sluitingsdagen.
 Aangaan van dadingen met personeelsleden naar aanleiding van een 

beëindiging van het dienstverband.
 Vaststellen van het begrip ‘dagelijks personeelsbeheer’.
 Vaststellen van de rechtspositieregeling.
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 Vaststellen van de personeelsformatie en het organogram.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen zal jaarlijks aan de gemeenteraad 
rapporteren over de gedelegeerde personeelsbevoegdheden.
Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst personeel: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website met 

vermelding van de publicatiedatum.
» dienst personeel: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid.
» dienst personeel: het bekendmakingsregister invullen.

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

Voor eensluidend uittreksel

Marijn De Vos
Algemeen directeur

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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Handtekening(en) 
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