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Zitting van :24 maarl2014
AANWEZIG

:

Odette VAN HAMME, voorzitter 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,

Koen

WATERSCHOOT, Rosita MEIRESONNE, 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 en Peter
DE GRAEVE, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris

GEMEENTEPERSONEEL

-

;

CONTRACTUEEL PERSONEEL

EN BEZOLDIGING VAKANTI EPERSONEEL

-

VASTSTELLING CONTINGENT

De Gemeenteraad,

Gelet op de brief dd. 15 juni 2004 van de heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
betreffende de inzet van contractueel personeel;

Ovenruegende

dat het noodzakelijk is jaarlijks het contingent vakantiepersoneel, evenals

de

wervingsvoonrvaarden en de bezoldigingsregeling, vast te stellen;
Overuvegende dat door
vakantiepersoneel;

de besparingen in de meerjarenplanning geen budget is opgenomen voor

Gelet op de nota van de coördinatoren buitenschoolse kinderopvang betreffende de tegemoetkoming
aan de vraag naar meer opvangplaatsen tijdens de zomer in de buitenschoolse kinderopvang waarbij
wordt geopteerd voor het instellen van vakantieopvang tijdens de maanden julien augustus 2014;
Ovenrvegende dat dit goedgekeurd initiatief twee bijkomende personeelsleden met een prestatiebreuk
van respectievelijk 28,5138 en 19/38 vereist;

Ovenregende dat het om een specifiek project gaat dat perfect door vakantiepersoneel kan worden
ingevuld;

Ovenrvegende

dat de meerkost via jobstudenten beperkter is dan via gewone

contractuele

aanwervingen;
Gelet op de bespreking ter zake van het college van burgemeester en schepenen dd. 4'februari2O14;

Gelet op de omzendbrief B.A. 2000/08 dd. 17 november 2000 betreffende de toepassing van de wet
van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen op besluiten van
provinciale en gemeentelijke overheden en O.C.M.W.'s - gecoördineerde onderrichtingen;

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

CENTRIJ,IlSIAD

gem eenteraadszitting dd. 24 maart 201 4 (vervol g)

Gelet op de desbetreffende artikelen van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005, inzonderheid op de artikelen 248tot en met 260
inzake het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten;

BESLUIT

Artikel 1
Voor het iaar 2014 wordt het contingent vakantiepersoneel als volgt vastgesteld:
buitenschoolse kinderopvang

- 1 lietvoltijds begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang voor juli en augustus 2OM (28,513A);
- t halftijds begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang voor juli en augustus 2014 (1gl3ï).
Artikel2
De vakantiepersoneelsleden binnen de buitenschoolse kinderopvang worden
bijkomende kwalificatie

-

-

gelet op de vereiste

bezoldigd overeenkomstig de basiswedde van salarisschaal D1.

Artikel4
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze beslissing

Namens de Gemeenteraad
ln opdracht:
De Stadssecretaris,
get. M. VAN GREMBERGEN

De Burgemeester-Voorzitter,
get. K. LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de Burgemeester,
De Stadssecretaris,
(art. 126 Nieuwe Gemeentewet)

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt,

