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Aanwezig
Philippe De Coninck

Burgemeester-voorzitter
Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé

Schepenen
Frederik Willems
Algemeen directeur

Besprekingen en besluiten van het College

Bevoegdheid

o

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.I2.2OL7 artikel 5G

Wetten en Reglementen

o
o

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.t2.Z}t7g.
Besluit van de Vlaamse regering van O7.L2.2007 en latere wijzigingen houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van

het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn.

o

Wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel en het koninklijk besluit van 28.09.1984 tot uitvoering van de wet van Lg.L2.Lg74
tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Verwijzi ngsdocu menten

o
r
o
o

Gemeenteraadsbeslissingen van 24.OL.2013 en latere wijzigingen houdende vaststellen van de
lokale rechtspositieregeling en bijlagen.
Gemeenteraadsbeslissing van 15.t2.2OL6 houdende delegatiebevoegdheid naar het
schepencollege voor het vaststellen van de personeelsformatie, orgànogram en
rechtspositieregel ing.
Verslag BijzonderOnderhandelingscomitévan

03.03.2020.

Advies MAT van 03.03.2020.

Verantwoording

o

ln de personeelsformatie is er momenteel een functie van Sectieverantwoordelijke technische
dienst A4a-A5a voorzien.

a

a

Bij de uitdiensttreding van de titularis van deze functie wordt voorgesteld om deze functie om te
vormen naar diensthoofd technische dienst op Ala-A3a en de functiebeschrijving aan te passen,
in die zin dat de taken die kaderen in het koninklijk besluit van 76.O2.2006 betreffende nood- en
interventieplannen en de wet van 15.05.2007 betreffende de civiele bescherming weg te nemen.
Bij de openverklaring via aanwerving wordt voorgesteld om - conform artikel 37 van onze
rechtspositieregeling - af te wijken van de aangestelde aanwervingsvoorwaarde van het bezit van
een masterdiploma en voor deze functie ook kandidaten toe te laten die niet over het vereiste
aanwervingsdiploma beschikken, maar die voldoen aan de voorwaarden opgesomd in artikel 37

-

3d" alinea.
a

Bijgevolg is het aangewezen om de functie te situeren in de basisgraad van het A-niveau.

Stemmen

Stemresultaat Met

eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Artikell
De personeelsformatie wordt aangepast als volgt

:

ln het beleidsdomein 'algemene ondersteunende diensten - 011900 - wordt de voltijdse
contractuele functie van sectieverantwoordelijke technische dienst A4a -Aa omgevormd naar de
functie van diensthoofd technische dienst A1a-A3a.
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