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Zitting van 29 februari 2016
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, 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 en Sofie
VERMEULEN, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

GEMEENTEPERSONEEL

-

STATUTAIR EN CONTRACTUEEL PERSONEEL

SPECIFIEKE AANWERVINGS-

EN

_

AANPASSING

BEVORDERINGSVOORWMRDEN DIENSTHOOFD

SECRETARIAAT
De Gemeenteraad,
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, zoals gewijzigd
en aangepast tot op heden;
Overuvegende dat het aangewezen is blj de specifieke aanwervings - en bevorderingsvoorwaarden
van diensthoofd secretariaat de specifieke diploma's te vervangen door een algemene formulering
zodat bijtoekomstige vacatures een groter aanbod aan kandidaten beschikbaar is;

Gelet op de bespreking ter zake van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 februari
2016;
Gelet op het gunstig advies van het managementteam dd.
Gelet op het protocol van het bijzonder comité dd. 19 februari 2016;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de nieuwe gemeentewet;

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

Artikel 1
ln bijlage Vl - specifieke aanwervingsvoorwaarden van de nieuwe rechtspositieregeling worden met
ingang van 1 maart 2016 de diploma's voor de betrekking van diensthoofd secretariaat vervangen
door : houder zijn van een licentitaaVmasterdiploma dat toegang geeft tot niveau A.

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

w

Y

(-

ir

i'l I (

ì-r

i'.i,:

i.À

ii

Gemeenteraadsbeslissing dd. 29 februari 2016 (vervolg)

Artikel2
ln bijlage Vll : specifieke bevorderingsvoorwaarden van de nieuwe rechtspositieregeling, worden met
ingang van 1 januari2016 de diplomavoorwaarden geschrapt

Artikel3
Afschrift van deze beslissing zal aan de hogere overheid voor goedkeuring worden toegezonden.
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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Rechtspositieregeling
secretariaat.

-

aanpassing aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden diensthoofd

Er wordt voorgesteld - naar analogie met diverse functies in de formatie om blj

de

aanwervingsvoorwaarden van diensthoofd secretariaat de specifieke diploma's te vervangen door een
algemene formulering:
houder zijn van een licentiaat/masterdiploma dat toegang geeft tot niveau A.

Tevens wordt voorgesteld - eveneens naar analogie met diverse functies in de formatie
bevorderingsvoorwaarden de diplomavoorwaarde te schrappen.

-

bij de

Deze aanpassingen worden nu voorgelegd omdat de functie weldra moet worden openverklaard, gelet
op de nakende pensionering van de titularis.
Er zal mogelijks later nog een update volgen van een aantal andere functies.

Het college gaat akkoord met dit voorstel

