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uittreksel uit het register
van de gemeenteraadszittingen
CENTRUMSTAD

Gemeenteraad
20 november 2017

Algemeen bestuur

- gemeentepersoneel - statutair en contractueel personeel -

specifieke aanwervings-

en

bevorderingsvoorwaarden

en

aanpassing
examenprogramma

omgevingsambtenaar

Aanwezig

Odette VAN HAMME, voozitter van de gemeenteraad;
Koen LOETE, burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, DirkVAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCI'{E, 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, Sofie 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 rechtspos¡tieregeling van het statutair en het contractueel personeel, zoals
gewijzigd en aangepast tot op heden;
Gelet op zijn beslissing van heden houdende aanpassing van de personeelsformatie van het

statutair

en

contractueel personeel waarbij

om gevingsam btenaar

o.a. twee bijkomende functies van

worden ingeschreven;

Overwegende dat de aanwervings- en bevorderingsvoon¡vaarden voor de functie van
omgevingsambtenaar moeten worden aangepast gezien de gewijzigde diplomavereisten;
Overwegende dat ook de vermelde uren vorming in bovenvermelde bevorderingsvoon¡vaarden
niet langer van toepassing zijn en mogen geschrapt worden;
Gelet op de bespreking ter zake van het college van burgemeester en schepenen dd. 7 november

2017;
Gelet op het protocol van het bijzonder comité dd. 17 november 2017;
BESLUIT

Artikel I

ln

Vl

worden de spec¡fieke aanwervingsvoorwaarden voor de functie van
bijlage
omgevingsam btenaar vervangen door
houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A;
ten minste drie jaar relevante beroepservaring hebben in de privé- of de overheidssector of in
de hoedanigheid van zelfstandige in hoofdberoep;
de "relevante beroepservaring" refereert naar werkervaring in een functie die naar functieinhoud betekenisvol is voor de functie van omgevingsambtenaar en die minstens twee jaar
ervaring met het verlenen van vergunningen omvat;
in het bezit zijn van een geldig rijbewijs van minstens categorie B.
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ln

bijlage

Vll worden de

specifieke bevorderingsvoorwaarden voor omgevingsambtenaar

vervangen door

vast aangesteld statutair personeelslid zijn of contractueel personeelslid zijn dat de proeftijd

heeft beëindigd en mits aangesteld

te zijn na een

algemeen geldende wervings- en

selectieprocedure;
houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A of B;

-

ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van niveau B of ten minste 4 iaar
graadanciënniteit hebben in een graad van niveau C of in beide niveaus samen;
ten minste drie jaar relevante beroepservaring hebben die minstens twee jaar ervaring met
het verlenen van vergunningen omvat;

-

in het bezit zijn van een geldig rijbewijs van minstens categorie B;
beschikken over een gunstig evaluatieresultaat voor de laatste periodieke evaluatie;
slagen voor een bevorderingsexamen.

ln

bijlage

Vlll

-

examenprogramma's wordt

de schriftelijke proef voor de functie van

omgevingsambtenaar als volgt vervangen:
Schrifteliike oroef
Case(s)
Opdrachten die de relevante competenties voor de functie
al dan niet op computer

meten,

50p
(vereistmin 2sp')

Artikel2
Afschrift van deze beslissing zal aan de hogere overheid voor goedkeuring worden toegezonden
Namens de Gemeenteraad
ln opdracht:
De Stadssecretaris,
set. 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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We vrorden de omg eving sambtenaren?
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Gemeente moet nog een 60A
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ervaring in ontbrekendediscipline
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bv. milieuambtenÈãr, GSA later aangeworven
JA

JA

NEE

È¡EE

NEE

Hij/zij moet eersttwee¡aâr ervâring opdoen.
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Meer info voorWSG-[eden bijSteven Verbanck (mitieu) en Xavier Buijs
(R.o.)

http:¿vrurw.\,sg .be/nieuvrrs/Pag i nas/omg evi ng sanùtenaar.aspx
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We vwrden de omgevingsambtenaren?

Thema's openen

\"/

'

vvsE

VTüR Ë[N S"ISRNLÕWAI\L ßTSîUUR
Zoeken...

p

WSG

Wie worden de om gev¡ngsam btenaren?
N
{k:i.evt }

Nieuws

9.3-2016

'

Met de integratie van mitieu- en stedenbouwkundige vergunning in de

omgevingsvergunning, komen er bij de gemeente omgevingsambtenaren

om dergelijke vergunningsbeslissingen voor te bereiden. Hoeveel
omgevingsambtenaren heeft een gemeente nodig? Wat moeten die
kennen en kunnen? Wie van de huidige milieu- en stedenbouwkundige

ambtenaren worden die nieuwe omgevingsambtenaren? Wat als er
tijdetijk geen

avigatie

I:¡t ?ei.r:n

is? Lees hier meer over hoe die

overgangvertoopt en wat in

Economie

'lnternationaaI

'
'
'
'

Omgeving

Onderwijs
Sociaal Beleid en werk
Stad en ptattetand

de toekomst de rol is lan de omgevingsambtenaar.

'Veiligheid

Onderstaand schema biedt verduidetijking of de huidige

'
'
'
,

steden bouwku ndige of m il ieu am btenaar als omgevin gsam bten aar kan

worden aangewezen.

U

start met de de vraag'Was hij/zij GSA op

27lrll2jrs',.

http://uarw.uæg .be/nieurrrs/Pag inas/omg evi ng sambtenaar.aspx

Vrijetijdsbeleid
Welzijnsvoorzien in gen

Werking&Organisatie
Zorgen welzijn
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3 Opleidingsniveau en kwaliteitsvereisten van een

omgevingsambtenaar
Om te kunnen worden aangewezen als omgevingsambtenaar legt het uitvoeringsbesluit
bepaalde vereisten op naaropleidingsniveau en kwaliteit. Ze staan beschreven in art. 143 en
1 46 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Art. 143. $ 1. Om te kunnen worden aangewezen als gemeentelijke
omgevingsambtenaar, moet een persoon voldoen aan elk van de volgende
voorwaarden :
1" houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A of B;

2" beschikken over een relevante aantoonbare beroepservaring van minstens twee
jaar.
$ 2. Onverminderd hoofdstuk 12 van het decreet van 25 april 2014 en in afwijking van
paragraaf 1 kunnen personen die houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot

niveau B, als gemeentelijke omgevingsambtenaar worden aangewezen op
voorwaarde dat op de datum van goedkeuring van dit besluit de administratieve
behandeling van aanvragen tot milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning of
verkavelingsvergunning een van hun hoofdtaken was.
$ 3. Onvermínderd hoofdstuk 12 van het decreet van 25 april 2014 en in afwijking van
paragraaf 1 kunnen personen die houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot
niveau C als gemeentelijke omgevingsambtenaar worden aangewezen op voorwaarde
dat op de datum van goedkeuring van dit besluit de administratieve behandeling van

aanvragen tot milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning of
verkavelingsvergunning gedurende minstens vijf jaar een van hun hoofdtaken was.
Art. 146. (1) De kwaliteitseisen waaruit voldoende kennis van de ruimtelijke ordening
blijkt en waarover de aangestelde omgevingsambtenaar of omgevingsambtenaren

gezamenlijk moeten beschikken, zijn
1" cursussen stedenbouw, ruimtelijke ordening of ruimtelijke planning gevolgd hebben,
wat aangetoond wordt met het betrokken master- of bachelordiploma, of;
:

2" een relevante beroepservaring inzake ruimtelijke ordening hebben van minstens
twee jaar.

(2) De kwaliteitseisen waaruit voldoende kennis van het milieu blijkt en waarover de
aangestelde omgevingsambtenaar of omgevingsambtenaren gezamenlijk moeten
beschikken, zijn
1o cursussen milieu gevolgd hebben, wat aangetoond wordt met het betrokken
master- of bachelordiploma, of;
2" een relevante beroepservaring inzake milieu hebben van minstens twee jaar.
:

De gemeente moet er dus kort samengevat op letten dat:

1

.

het individuele personeelslid het juiste opleidingsniveau heeft (diploma dat toegang
geeft tot het A- resp. het B-niveau ) én 2 jaar relevante aantoonbare beroepservaring.

1 Aanstelling en aanwiizing van een omgevingsambtenaar
Vanaf23februari2ol1kandeomgevingsvergunningwordenaangevraagd.Vanafdatmoment
verdwijnt ook de functie van de stedenbouwkundige ambtenaar'
Dezetekstgaatoverhetaanstellen,aanwijzenenfunctionerenVaneen
(statutair/contractant) wordt in principe'
omgevingsambtenaar. Een omgevingsambtenaar
door het college' Het college
zoals de rest van het 'gewoon' gemeentepersoneel, aangesteld
delegeren naar de secretaris' op zijn
kan zijn aanstellingsbevoegdheid geheel of gedeeltelijk
naar een ander personeelslid delegeren
beurt kan de secretaris de aanstellingsbevoegdheid
in artikel 58' 3e lid'
(art. 5 van het Decreet 3 juni 2016 dat de vroegere beperking
Gemeendecreet,schrapt).Specifiekvoordeomgevingsambtenaarisdatdaarnade
Dit heeft
gemeenteraad nog eens de betrokkene moet aanwijzen als omgevingsambtenaar'
functioneren van deze ambtenaar te
als doel het onafhankelijk en neutraal kunnen doen
ondersteunen.

door de gemeenteraad' op die regel
De omgevingsambtenaar moet dus worden aangewezen
op 27 november 2015 al als
is er echter één uitzondering. Als de omgevingsambtenaar
de gemeenteraad zich niet nogmaals uit
stedenbouwkundige ambtenaar aangewezen is hoeft
wie na die datum als
te spreken. Hijwordt automatisch omgevingsambtenaar.
werd en wie milieuambtenaar is moet wél
stedenbouwkundige ambtenaar aangewezen

explicietdoordegemeenteraadalsomgevingsambtenaarwordenaangewezen.

