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Gemeenteraad
19 maart 2018

Al

gemeen bestuur

aanwezig

-

gemeentepersoneel

-

aanpassi ng rechtspositieregel ing

Odette VAN HAMME, voozitter
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, Carol¡ne D'AUBIOUL, Filip
LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE,
Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS en Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter
DE GRAEVE, Sofie VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretar¡s.

BEVOEGDHE¡D
De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 42van het gemeentedecreet.

JURIDISCH KADER

artikel 581, Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, dat op 25 februari 2018 in werking
getreden is ( één financieel beheerder voor gemeente en OCMW)
artikel 588 52, Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, dat op 25 februari 2018 in werking
getreden is ( weddeschaal)
gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2008 houdende vaststelling met ingang van 1 januari
2009 van de nieuwe rechtspositieregeling van het statutair en het contractueel personeel, zoals
gewijzigd en aangepast tot op heden
MOTIVERING

De gemeenteraad stelt de salarisschaal van de financieel directeur vast maar het gaat om een
gebonden bevoegdheid: de raad kan niet anders dan te vertrekken van de salarisschaal van de
financieel beheerder van de gemeente, zoals die werd vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van
21 september 2009 met toepassing van artikel 124 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7

december 2007, houdende

de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie,

de

rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel
en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, vermeerderd met 30%.
Vermits de functie van financieel beheerder ophoudt te bestaan, moet in de rechtspositieregeling behalve bij de eerder vastgestelde weddeschalen - de functiebenaming financieel beheerder
vervangen worden door financieel directeur.
ADVIES

\
FINANCIËLE VERANTWOORDING
Deze weddeschaal wordt decretaal voorzien.
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BESLISSING
Artikel

1

De gemeenteraad stelt de weddeschaal van financieel directeur vast zoals in biilage bij dit besluit
gevoegd. Deze weddeschaalgaat in op 25 februari20lB, de datum waarop de financieel beheerder
van rechtswege is aangesteld als financieel directeur.

Artikel2
ln de rechtspositieregeling wordt

-

behalve bij de reeds eerder vastgestelde weddeschalen

-

de

functiebenaming financieel beheerder vervangen door financieel directeur.
STEMMING

Adm inistratieve afhandelinq

lntern:
lnformatie over te maken aan: communicatie

Extern:
Afschrift aan : gouverneur
Afkondiging: neen

Namens de gemeenteraad,
Odette Van Hamme
voorzitter

Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgenleester,
de stadssecretaris
(arl. 126 nieuwe gemeentewet)
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