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Gemeenteraad
20 novembe¡ 2017

Algemeen bestuur
Aanwezig

-

gemeentepersoneel

- wijziging personeelsformatie

Odette VAN HAMME, voolzitter 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, 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, Peter DE
GRAEVE, Sofìe VERMEULEN en Janick SMESSAERT gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN - stadssecretaris.

De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 42 $3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
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 tpt op heden;
Overwegende dat de opmaak van het strategisch veiligheidsplan tot nu ressorteerde onder de
jeugddienst en dat vanaf 2017 ook de beleidsadviseur werd ingeschakeld;

Overwegende dat het strategisch veiligheidsplan inhoudelijk vooral op de jeugdwerking was
toegespitst, doch dat dit in de toekomst ruimer zal worden bekeken gezien de mogelijke
uitbouw van een veiligheidshuis en de opstart van een Lokale lntegrale Veiligheidscel in het
kader van de radicaliseringsproblematiek;
Overwegende dat deze taken beter uit de jeugddienst worden weggetrokken en onder de
beleidscel worden ondergebracht;
Overwegende dat het aldus aangewezen is de beleids- en kwaliteitscel uit te breiden met een
stafm edeweiker strategisch veil igheidsplan ;
Gelet op de voorziene functie van administratief medewerker ICT voor de dienst ICT;

Overwegende dat de informaticaverantwoordelijke te kennen geeft dat deze administratief
medewerker voornamelijk algemene administratieve taken zal moeten uitvoeren en geen
specifieke lT{aken;
Overwegende dat het dan ook aangewezen is deze functiebenaming aan te passen en de
specificatie weg te laten;
Overwegende dat in de formatie een 0,5 FE preventieadviseur staat ingeschreven, die zowel
voor het stadsbestuur als voor het OCMW werkt;

Overwegende dat de ervaring van de laatste twee jaar heeft uitgewezen dat het tijdsbestek
van halftijdse prestaties niet ruim genoeg is, gelet op groot aantal locaties en vestigingen, de

achterstand inzake gebouwenbeheer, de grote diversiteit van activiteiten binnen beide
besturen en de daarmee gepaard gaande risico's en de historische achterstand inzake
preventiebeheer;

Stad Eekto energiek, eigenzinnig, echt.
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Overwegende dat de inspecteur van "Toezicht welzijn op het Werk" in het verleden ook al
heeft opgemerkt dat de prestatieduur te laag lag in verhouding met de taaklast en het
organisatieprofiel;
Ovenruegende dat het aldus aangewezen is de bestaande functie uit te breiden met 0,5 FE;

Overwegende dat een groot aantal verbouwingsdossiers momenteel moet worden opgevolgd;

Overwegende dat het opstarten van het verbouwingsdossier van "De Herbakker" steeds
prangender wordt en de nood aan een bijkomende gebouwendeskundige zich opdringt;

-

-

zich de
Overwegende dat de omgevingsambtenaar die slechts 4/5e is tewerkgesteld
komende jaren voornamelijk zal concentreren op het uitgebreide project van "de Hartwijk",
begraafplaats, de
inclusief het overleggen met woonzorgcentra, het project Galgenbos
conceptstudie Oostveldstraat, het RUP Heldenpark en andere grote projecten die meer in de
toekomst liggen zoals de ring, de doortocht, de paterskerk, RUP Balgerhoeke:

-

Overwegende dat het aangewezen is een voldoende lange inwerkperiode te voorzien zodat
bij het op pensioen gaan van de titularis deze projecten zonder problemen verder kunnen
worden opgevolgd;
Overwegende dat op I januari2018 de digitale omgevingsvergunning - het samengaan van
de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning - van start gaat, waardoor er ook
extra gespecialiseerd personeel nodig is om dit project correct op te volgen;
Overwegende dat dergelijk gespecialiseerd personeel moeilijk op B-niveau zal te vinden zijn;
Overwegende dat de tweede functie van omgevingsambtenaar slechts kan worden ingevuld
bij uitdoving van de functie van milieuambtenaar;

Overwegende dat het aangewezen is twee extra functies van omgevingsambtenaar toe te
voegen om de continujleit van de werkzaamheden binnen de dienst omgeving te waarborgen;

Overwegende dat het aangewezen is tegelijkertijd de functie van stafmedewerk(st)er
omgevingsvergunning uitdovend te stellen, evenals één functie van omgevingsambtenaar bij
het uitdienstgaan van de huidige titularis;
Gelet op de voorziene functie van technisch coördinator groene ruimte;
Overwegende dat de functie van technisch coördinator onder het domein mobiliteit en werken
op B-niveau wordt verloond;

Overwegende dat het billijk is ook de functie van technisch coördinator groene ruimte te
upgraden naar B-niveau;
Overwegende dat binnen de formatie slechts een 0,5 FE ambtenaar noodplanning is voorzien;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst op het gebied van veiligheid tussen de stad Eeklo
en de gemeenten Sint-Laureins en Kaprijke;

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.
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Overuvegende dat het aldus aangewezen is een 1 FE ambtenaar noodplanning te voorzien
i.p.v. 0,5 FE;
Overuvegende dat momenteel een 0,5 FE stafmedewerker diversiteit, integratie, gelijke kansen

en gezondheid (DIGG) in de formatie is ingeschreven en effectief ingevuld sedert 1 maart
2017:
Overwegende dat uit de bespreking met de functiehouder, de direct leidinggevende en de
bevoegde schepenen is gebleken dat de haftijdse tijdsduur van deze functie onvoldoende
mogelijkheden biedt om de vooropgestelde opdrachten en projecten te kunnen realiseren;
Overwegende dat het dan ook aangewezen is deze functie uit te breiden met 0,2 FE naar 0,7
FE in totaal;
Gelet op de twee voorziene functies van coördinator kinderopvang;
Overwegende dat de beleidsmatige taken door één coördinator worden opgenomen en dat de

andere instaat voor de dagdagelijkse aansturing van de medewerk(st)ers en begeleid(sters
bko;

Ovewegende dat het aantal medewerk(sters en begeleid(st)ers gestaag toeneemt en de
werklast te groot wordt voor één personeelslid;
Ovenruegende dat het dan ook aangewezen is een extra functie van coördinator kinderopvang

te voorzien;

Overwegende dat in de buitenschoolse kinderopvang momenteel 1,5 FE administratief
medewerk(st)ers is tewerkgesteld, waarvan 1 FE onder het statuut van het generatiepact;
Overwegende dat deze tewerkstellingsmaatregel uitdovend is waardoor eind maart 2018 de
buitenschoolse kinderopvang terugvalt op 0,5 FE administratief medewerk(st)er;
Overwegende dat deze halftijdse administratieve kracht onmogelijk de volledige administratie
van de bko kan opnemen;

Overwegende dat het aangewezen is bijkomend 1FE aan administratief medewerk(st)er te
voorzien;

Gelet op de besprekingen ter zake van het college van burgemeester en schepenen dd. 19
oktober 2017 en7 november 2O17:
Gelet op de financiële implicaties van deze wijzigingen;
Gelet op het bijgevoegd nieuw organogram;
Gelet op het protocol van het bijzonder comité dd. 17 november 2017;

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.
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BESLUIT:
Eniq 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 1 december 2017 als volgt aangepast .

ALGEMEEN BESTUUR
Beleids- en kwaliteÍtscel
+ 0,8 FE stafmedewerker strategisch veiligheidsplan

tcT
1 FE administratief medewerker i.p.v. 1 administratief medewerkster ICT
Dien st personeel szaken
+ 0,5 FE preventieadviseur

gebouwenbeheer
+ 1 FE gebouwendeskundige

WONEN EN LEVEN
+ 2 F E omgevingsam btenaar
1 FE omgevingsambtenaar wordt uitdovend bij uitdiensttreding huidige titularis

De stafm edewerker om gevi ngsvergun ning wordt u itdovend.

Groene ruimte
technisch coördinator: upgrade naar B1-3

VEILIGHEID
1 FE i.p.v. 0,5 FE ambtenaar noodplanning
WELZIJN

DiversiteiUintegratie/gelij ke kansen/gezond heid
+ 0,2 FE stafmedewerker
VRIJE TIJD
BKO
+

+

I
I

FE coördinator kinderopvang
FE administratief medewerk(st)er
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 energ¡ek, eigenzinnig, echt
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sportfunct¡onaris of coördinator recreatief-educatieve projecten
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