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Gemeenteraad

22mei2017

Algemeen bestuur
Aanwezig

-

gemeentepersoneel

- persôneelsformatie - aanpass¡ng

Odette VAN HAMME, vootzitter van de gemeenteraad;
Koen LOETE, burgêmeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, DirkVAN 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, Caroline D'AUBIOUI, Filip
LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi

DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter DE
GRAEVE, Sofie VERMEULEN en Janick SMESSAERT gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN - stadssecretaris.

De Gemeenteraad,
Gelet op de desbetreffende artikelen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005, in het bijzonder op de artikelen 248 toten met 260
inzake het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten;
Gelet op zijn beslissing dd. 15 december 2008 houdende vaststelling met ingang van 1 januari 2009
van de nieuwe personeelsformatie van het statutair en het contractueel personeel, zoals gewijzigd
en aangepast tot op heden;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 25 januari2Ol6 houdende aanpassing personeelsformatie
waarbij o.a. de functie van technisch coördinator werd opgesplitst in de volgende drie functies:
technisch coördinator, gebouwendeskundige en coördinator toerisme en evenementen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 27 juni 2016 houdende aanpassing personeelsformatie
waarbij de specialistische functies van technisch coördinator en gebouwendeskundige werden
geüpgraded van C4-C5 naar 81-83;
Ovenaregende

dat het dan ook aangewezen ¡s de derde functie van coördinator toerisme en

evenementen te upgraden van C4-C5 naar 81-83;
Gelet op de bespreking ter zake van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 april2O17:
Gelet op het bijgevoegd nieuw organogram;
Gelet op de nota betreffende de financiële implicatie van deze wijziging;
Gelet op het protocol van het bijzonder comité dd. 10 mei 2O17;

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

Gemeenteraadsbeslíssing dd. 22 mei 2017 (vervolg)

BESLUIT:
Enio artikel
De nieuwe personeelsformatie van het statutair en het contractueel personeel zoals vastgesteld bij
zijn beslissing dd. 15 december 2008 en gewijzigd en aangepast tot op heden, wordt met ingang van
1iuni2017 gewijzigd en aangepast zoals in de aan deze beslissing gehechte bijlage uitgewerkt.
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)

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt
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m,l.v. 1j un 2017
I

;i

'*.Deze functie is uitdovend

Functie van administratief assistent wordt omgevormd naar
adm¡nistratief medewerker na uitdiensttreding huidige titularis
*** geblokkeerd/ ls
voormalige functie jeugdconsulent (B-niveau)
en geupgrade funct¡e administrat¡ef medewerker dienstencentrum
(C-niveau)
***** ls voormalige functie administratief
medewerker jeugddienst
ingevuld na uitdoving preventieadviseuÍsysteembeheerder

* Deze functies zijn uitdovend
"* Wordt pas ingevuld na uitdoving op niveau C4-5
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1 of 0

2 meewerkende
ploegverantwoordelijken D4-5
4 of 16 technisch
assistenten D1-3 **** elì *t***
13 technische hulpen*

technisch medewerker C1-3*

" Deze functies z¡jn uitdovend

** 1 FE omgev¡ngsambtenaar
wordt pâs ingevuld bij uitdoving
milieuambtenaar
***
De formatie wordt tijdelijk uitgebreid met 1 FE administrat¡ef
medewerker. Vanaf 2019 wordt 1 FE uitdovend gesteld.
.... Wordt pas ingevuld als de technisch medewerker is u¡tgedoofd
..... Wordt pas ingevuld als de functie van technische hulp is
uitgedoofd
****** 2 functies worden
uitdovend gesteld bij invulling meewerkende
ploegverantwoordel ijke

*Wordt pas ingevuld na uitdoving van administratief medewerker
** Cfr. eerdere voetnoot onder Algemeen Bestuur Beleids- en
Kwaliteitscel

* Functie administratief
assistent wordt administratief medewerker na uitdiensttreding
titularis
** Deze functie wordt pas ingevuld
na uitdoving tweede sportfunctionaris of
coörd¡nator recreatief-educatieve projecten
*"* Functie redder
op C-niveau wordt pas ingevuld na uitdoving op D-n¡veau, funct¡e
redder op D-n¡veau wordt uitdovend
**** Functies zijn overgenomen van
vzw sport+ en zijn uitdovend op 3111212016
*"*** 1 functie adm¡nistratief medewerker
wordt pas ingevuld na u¡tdov¡ng tweede
sportfunctionaris of coörd¡nator recreatief-educatieve projecten

SCHEPENCOLLEGE VAN

eeklo

25 april2017

CENTRIJMSTAD

Algemeen bestuur

-

gemeentepersoneel

-

aanpassing personeelsformatie.

Het college neemt kennis van volgende nota van de personeelsdienst:

ln de gemeenteraad dd. 25 januari 2016 werd de functie van technisch coördinator opgesplitst in de
volgende drie functies: technisch coördinator, gebouwendeskundige en coördinator toerisme en
evenementen.

Bij gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2016 werden de specialistische functies van technisch
coördinator en gebouwendeskundige geüpgraded van C4-C5 naar B1-83.
Het is dan ook aangewezen om de derde functie van coördinator toerisme en evenementen eveneens
te upgraden van C4-C5 naar B1-83.
Het college gaat hiermee akkoord
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Protocol : voorstel wijziging personeelsformatie en organogram
De overheid stelt voor om de personeelsformatie en het organogram als volgt aan te passen:

Voor de functie van coördinator toerisme en evenementen: schrappen van niveau C4-C5 en
vervangen door niveau B1-83.
De va ko rgan isaties verklare n zic h h ierm ee a kkoord/ -n+et-ald€erd

De beslissingzal aan de Gemeenteraad worden voorgelegd.
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