
 

Zitting van dinsdag 19 november 2019 

 

 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

 

Tegenwoordig: Maertens Bert: burgemeester 
Maertens Caroline, Himpe Kurt, Feys Lothar, Verbeke Tom, Bogaert Lisbet, 
Van Essche Ann: schepenen 
Staes Nadia, Leenknecht Geert, Grymonprez Kurt, Verbeke Jan, Depoorter Hein, 
Verschoot Nick, Vandewatere Julie, Baert Rik, Vandeputte Sybille, Derumeaux Virginie, 
Carrette Kevin, Verhaeghe Frederick, Seynaeve Giel, Parmentier Didier, Clarys Balder, 
Hollevoet Justine, Renier Veerle, Christiaens Eveline, Dewulf Nathalie: raadsleden 
Dehaudt Dries: voorzitter 
Jacobus Anton: algemeen directeur 

Verontschuldigd: Pattyn Diederik, Dierickx-Visschers Jan: raadsleden 

 

 

11. Wijziging arbeidsreglement gemeentepersoneel. Aanpassing bijlage 1. Goedkeuring.  

 

De gemeenteraad, 

Regelgeving 

-  Het decreet lokaal bestuur 

-  De huidige rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 

-  Het huidige arbeidsreglement van het gemeentepersoneel, zoals laatst goedgekeurd in de gemeenteraad van 

3 november 2014 

Voorafgaande beslissingen en advies 

-  Protocol van akkoord na onderhandeling met de vakorganisaties van 18/09/2019.  

Feiten en motivering 

-  Door de invoering van het decreet lokaal bestuur en de daarbij horende integratie tussen gemeente en 

OCMW willen we het arbeidsreglement zoals van toepassing op het OCMW- en gemeentepersoneel op 

elkaar afstemmen. Twee onderdelen van het arbeidsreglement zijn al gelijkgeschakeld sinds 2015, zijnde het 

corpus en de deontologische code. Op deze raad stellen we voor om nu ook bijlage 1, zijnde de specifieke 

modaliteiten m.b.t. de arbeidstijdregeling af te stemmen tussen de twee besturen.  

- Het eerste ontwerp van arbeidstijdregeling werd ter inzage gelegd voor het personeel op de datum dat de 

vakorganisaties uitgenodigd werden voor de onderhandeling, zijnde op 28 augustus 2019. 

-  Het ontwerp zoals voorgelegd op de raad is de uitkomst na onderhandeling met de vakorganisaties.  

Besluit algemene stemmen: 

Art. 1 – Bijlage 1 van het arbeidsreglement wordt goedgekeurd. Deze bijlage bestaat uit drie onderdelen:  

- Bijlage 1a: Werktijdenregeling glijdende uurroosters 

- Bijlage 1b: Werktijdenregeling vaste uurroosters 

- Bijlage 1c: Tijdsregistratiereglement 

 

 

Namens de Gemeenteraad, 

De algemeen directeur, 

get. Jacobus Anton 

 De voorzitter, 

get. Dehaudt Dries 

   

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

   

De algemeen directeur,   

 

 

 

Jacobus Anton 
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