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Gemeenteraad
20 november 2017

Algemeen bestuur
Aanwezig

-

gemeentepersoneel

-

aanpassing arbeidsreglement

Odette VAN HAMME, voozitter van de gemeenteraad;
Koen LOETE, burgemeester;
Freddy DEPUYOII Cnr¡stopne DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK,
Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voozitter OCMW zonder stemrecht;

Janviår BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D'AUBIOUL, Fil¡p

LECOMPTE, Witfried 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 rechtspositieregeling van het statutair en het contractueel personeel;

Gelet op zijn beslissing dd. 21 september 2009 houdende nieuwe vaststelling van het
arbeidsreglement voor het statutair en het contractueel personeel;
Gelet op zijn beslissing van 23 oktober 2017 houdende aanpassing arbeidsreglement aan de
nieuwe arbeidstijdregel ing;
Overwegende dat er door een materiële fout geen rekening werd gehouden met de uitsluiting
van de glijdende uurroosters van het STIP en burgerzaken voor wat betreft het optrekken van
het glijtijdsaldo en de compensatieregeling, zoals besproken in zitting van het college van 27
juni 2O17;

Overwegende dat bij het programmeren van de nieuwe arbeidstijdregeling een inconsistentie
werd vastgesteld;
Overwegende dat bij de herparametrisatie bleek dat het ook voor de glijdende roosters van
het STIP en burgerzaken aangewezen is het glijtijdsaldo op te te trekken van 8u naar 12u;

Gelet op de bespreking ter zake van het college van burgemeester en schepenen dd. 7
november 201 7;

Overwegende dat de glijdende roosters van STIP en burgerzaken enkel worden uitgesloten
van de nieuwe compensatieregeling daar zii reeds een zeer flexibel zijn;
Overwegende dat het aldus aangewezen is artikel 21 van het arbeidsreglement in die zin aan
te passen;
Overwegende dat enkele benamingen en adressen in het arbeidsreglement moeten worden
aangepast;
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Overwegende dat bij het toevoegen van bijlage 6 ICT-code een materiële fout werd gemaakt
en het stuk met als titel "lCT code gebaseerd op deze van de Vlaamse Overheid" per-ongeluk
uit een mail betreffende de ICT-code werd opgenomen;
Overwegende dat het noodzakelijk is dit stuk uit het arbeidsreglement te schrappen;
BESLUIT:

Het arbeidsreglement voor het statutair en contractueel personeel wordt met ingang van
I januari 2018 als volgt gewijzigd en aangepast:
Artikel 1
ln artikel 21 "toepassingsmodaliteiten" wordt de tweede zin als volgt vervolledigd:
"Het gecumuleerd tegoed dat door een medewerker ( behalve door de medewérkers van het
STIP of burgerzaken) opgebouwd wordt wanneer hij meer dan 7u36 per dag werkt, kan de
medewerker als compensatie opnemen."

Op pagina 2 en 3 van het arbeidsreglement wordt de benaming containerpark vervangen door
recyclagepark.
Het huisnummer 54 wordt toegevoegd aan het adres van het recyclagepark.

De officiële schrijfirijze van het adres van de stedelijke sporthal wordt Burg.
Pussemierstraat
De BKO Bukinop bevindt zich in de Eikelstraatnr.4lA.

Lionel

ln bijlage 6 ICT-code wordt het stuk met als titel "lCT code gebaseerd op deze van de Vlaamse
Overheid" geschrapt.

Artikel2
Alle personeelsleden zullen van het aanbrengen van de voormelde wijzigingen aan het
arbeidsreglement worden geïnformeerd.

Artikel3
Afschrift van deze beslissing zal aan de hogere overheid en aan de lnspectie van de Sociale
Wetten 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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