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Geheime zitting van:.17 februari 2014
AANWEZIG

:

Odette VAN HAMME, voorzitter van de gemeenteraad;
Koen LOETE, burgemeester;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE,
Rita DE CONINCK, Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;

Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER,

Koen

WATERSCHOOT, Rosita MEIRESONNE, Caroline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE, Wilfried VAN
KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET,
Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT en Peter
DE GRAEVE, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris
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BEVORDERI NGSPROCEDU RE

De Gemeenteraad,
Gelet op het organiek reglement voor de organisatie van de stedelijke vrijwilligers brandweerdienst,
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 maart 2000, aangepast in zittingen van 3 juli
2000, 9 november 2001, 19 september 2005,20 februari 2006, 18 september 2006,28 januari
2OO8,22 maart 2010,29juni2010, 21 lanuari 2013 en 18 november2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de
openbare hulpdiensten ;
Gelet op het gemeentedecreet en op de gemeentewet;
Gelet op de omzendbrief BA 2000/08 dd.17 november 2000 betreffende de toepassing van de wet
van2gjuli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen op besluiten
van provinciale en gemeentelijke overheden en OCMW's - gecoördineerde onderrichtingen;
Ovenruegende dat door het pensioen van de huidige kapitein officier-dienstchef vanaf

2014 bepaalde taken en

verantwoordelijkheden gedelegeerd zullen worden aan

I

augustus
huidige

de

beroepskorporaal;
Ovenruegende dat deze bijkomende verantwoordelijkheden een upgrade naar de functie van
beroepssergeant verantwoorden;

Stad Eeklo energíek, eigenzinnig, echt.

CIENI Rti¡,',:irAD

gemeenteraadszitting dd. 17 februari 2014 (vervolg)

Gelet op de bespreking ter zake door het college van burgemeester en schepenen dd. 4
februari2014;
Ovenvegende dat dit ambt bij bevordering wordt openverklaard;
BESLUIT

Artikel

1

Bij het beroepspersoneel van het stedelijk vrijwilligers brandweerkorps wordt een betrekking

van

beroepssergeant vacant verklaard, met invulling vanaf 1 augustus 2014.
Deze betrekking zalworden begeven bijwijze van bevordering.

Artikel2
De bevorderingsvooruvaarden voor de functie van beroepssergeant luiden als volgt:
minstens drie jaar graadanciënniteit als korporaal tellen
gunstig advies bekomen van de officier-dienstchef

-

houder zijn van het door een erkend opleidingscentrum uitgereikt brevet van sergeant
slagen voor een bevorderingsexamen, bestaande uit :
- een praktische proef om de beroepsgeschiktheid van de kandidaten te testen

-

een mondelinge proef

wanneer deze graad niet kan begeven worden, hetzij bij ontstentenis van in aanmerking komende
personeelsleden, hetzij wegens niet deelneming aan of mislukken voor de bekwaamheidsproef,
komen in aanmerking, voor zover z¡ aan de voonruaarden onder 2,3 en 4 voldoen: alle korporaals,
ongeacht hun graadanciënniteit, of bij ontstentenis, alle brandweermannen met ten minste 5 jaar
dienstanciënniteit

Artikel3

Het brandweerpersoneel wordt door middel van een dienstnota in kennis gesteld van de
bevorderingsbetrekking. ln die nota worden opgegeven : de te vervullen voonvaarden, de eventueel
opgelegde proeven

en de stof ervan, alsmede de uiterste datum voor het indienen van

de

kandidaturen.

Artikel4
De gemotiveerde kandidatuurstelling dient samen met het curriculum vitae, een uittreksel geboorteakte,
het bewijs van goed zedelijk gedrag (uittreksel uit het strafregister) en een kopie van het diploma
aangetekend of tegen ontvangstbewijs (bij het secretariaat) aan de heer Koen Loete, burgemeester,
lndustrielaan 2 te 9900 Eeklo te worden overgemaakt, uiterlijk op maandag 17 maart2Ol4in het bezit
zijn van het stadsbestuur (poststempel geldt als bewijs).
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Artikel5
De gemeenteraad delegeert aan het college van burgemeester en schepenen de vaststelling van de
data van de verschillende proeven en de samenstelling van de examencommissie voor de selectie van
beroepssergeant.

Namens de Gemeenteraad
ln opdracht:
De Stadssecretaris,
get. M. VAN GREMBERGEN

De Voorzitter,
get. O. VAN HAMME
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de Burgemeester,
De Stadssecretaris,
(art. 126 Nieuwe Gemeentewet)
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