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Delegatie bevoegdheid arbeidsreglement

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Ferdi Heylen, voorzitter; de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Bert Celis, schepen;
mevrouw Griet Van Olmen, schepen; de heer Paul Laurijssen, schepen; de heer Tom Covens,
schepen; de heer Leo Verelst, raadslid; de heer Johan Van Dessel, raadslid; de heer Andre Marien,
raadslid; mevrouw Dorien Van Assche, raadslid; de heer Jan Verbraecken, raadslid; mevrouw Ymke
Govaerts, raadslid; de heer Joris De Bondt, raadslid; mevrouw Julie Van Roey, raadslid; de heer Jonas
Verwimp, raadslid; mevrouw Charlotte Op de Beeck, raadslid; de heer Jef De bruyn, raadslid; de heer
Victor De Groof, raadslid; mevrouw Els Herremans, raadslid; mevrouw Manuela Verbist, raadslid; de
heer Stijn Lemmens, raadslid; de heer Simon Kenens, raadslid; mevrouw Iris Mulkens, secretaris algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Luc Luyten, schepen; mevrouw Lien Du Four, schepen; mevrouw Ingrid Van Wunsel, raadslid;
mevrouw Inge Schoovaerts, raadslid; mevrouw Liesbeth Van Bouwel, raadslid

Beschrijving
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Aanleiding en context
Conform artikel 78 van het Decreet over het Lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 is de
bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn met betrekking tot de reglementen over
personeelsaangelegenheden geen exclusieve bevoegdheid en kan ze gedelegeerd worden naar het
vast bureau.
Juridische grond
Het Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB) van 22 december 2017, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten.
Artikel 78 eerst lid en tweede lid, 3° en artikel 84 §2 van het DLB.
Argumentatie
Gelet op deze delegatiemogelijkheden en het feit dat het arbeidsreglement een interne
aangelegenheid betreft die zich eerder situeert op het operationele niveau, wordt een delegatie
voorgesteld van de bevoegdheid voor de vaststelling van het arbeidsreglement aan het vast bureau.
Bij deze delegatiemogelijkheden is het aangewezen om in rapportering aan de raad te voorzien, zodat
raadsleden hun controlerecht kunnen uitoefenen.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met
- 13 stem(men) voor: Bert Celis; Tom Covens; Victor De Groof; Jef De bruyn; Els Herremans; Simon
Kenens; Paul Laurijssen; Charlotte Op de Beeck; Dorien Van Assche; Griet Van Olmen; Julie Van Roey;
Paul Verbeeck; Jonas Verwimp
- 8 stem(men) tegen: Joris De Bondt; Ymke Govaerts; Stijn Lemmens; Andre Marien; Johan Van
Dessel; Manuela Verbist; Jan Verbraecken; Leo Verelst
- 1 onthouding(en): Ferdi Heylen

Besluit
Artikel 1
Het vast bureau wordt bevoegd voor het arbeidsreglement. Deze beslissing gaat in vanaf heden.
Het vast bureau rapporteert hierover jaarlijks aan de raad voor maatschappelijk welzijn.
Artikel 2
Het vast bureau kan de in artikel 1 vermelde bevoegdheden niet verder delegeren.
Artikel 3
Dit besluit en de inhoud ervan worden in uitvoering van artikel 286 van het decreet lokaal bestuur
door de voorzitter van het vast bureau bekendgemaakt via de webtoepassing van de gemeente.
In toepassing van artikel 330 van het decreet lokaal bestuur wordt de toezichthoudende overheid op
dezelfde dag van de bekendmaking op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
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secretaris
Iris Mulkens

voorzitter
Ferdi Heylen
Voor eensluidend afschrift

secretaris
Iris Mulkens
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