
Gewone zitting van het college van burgemeester en schepenen op 
17/03/2020

Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester;

T. Dedecker, H. Dierendonck, N. Lejaeghere, E. Van Muysewinkel, schepenen;

J. Vergauwe, algemeen directeur;

Verontschuldigd: D. Gilliaert, voorzitter BCSD;

16. Delegatie van CBS naar Algemeen Directeur van aanstellingen in het kader van 
vervangingen en contracten van minder dan 1 maand - bespreking en goedkeuring

uittreksel uit het notulenboek

Het college van burgemeester en schepenen in gewone zitting bijeen;

Gezien de paraaf van het lid van het college van burgemeester en schepenen tot wiens takenpakket 
voorliggend agendapunt in eerste instantie behoort;

Gelet op artikel 56 §3 2° van het Decreet over het Lokaal bestuur betreffende de opsomming van de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen waaronder de aanstelling en het 
ontslag van het personeel;

Gelet op artikel 57 van het Decreet over het Lokaal bestuur betreffende de mogelijkheid om onder 
andere de aanstelling en het ontslag van het personeel toe te vertrouwen aan de algemeen directeur;

Overwegende het voorstel om aanstellingen ter vervanging van een personeelslid 
(vervangingscontracten) te delegeren naar de algemeen directeur omwille van volgende motivatie:

 Vervangingen zijn vaak onvoorzien waardoor hier niet altijd vooraf op kan worden geanticipeerd;

 Omwille van de continuïteit van de dienstverlening afwezige personeelsleden snel moeten kunnen 
vervangen worden;

Overwegende de vraag van de sportdienst om in vervangingspoules te voorzien voor de 
strandreddingsdienst (redders-aan-zee en eerstehulpverleners) en de personeelsbezetting in het 
zwembad om dezelfde redenen;

Overwegende de functie van redder (zwembad) een knelpuntberoep is en diverse oproepen naar 
kandidaten geen resultaat opgeleverd heeft;

Overwegende het voorstel dat de algemeen directeur voor een aantal functies een poule van 
kandidaten kan aanleggen die tijdelijk willen invallen (bv. verlengde (weekends), schoolvakanties, … ) 
om dezelfde redenen;

Gezien het voorstel om de aanstelling van kandidaten uit de poule te delegeren naar de algemeen 
directeur waarbij de arbeidsovereenkomst niet langer dan 1 kalendermaand mag bedragen;

Overwegende het voorstel om snel te kunnen inspelen op organisatienoden die kaderen binnen de 
personeelsformatie en het voorzien budget, de bevoegdheid van de algemeen directeur uit te breiden 
met aanstellingen in het kader van contracten van bepaalde duur die maximum 1 aaneengesloten 
maand bedragen m.u.v. het seizoenspersoneel;

Gelet dat de bevoegdheid tot aanstelling ook de bevoegdheid tot de beslissing tot ontslag, sanctie en 
tucht ten aanzien van de aangestelde personeelsleden impliceert;



Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 14/02/2019 waarin bepaald werd dat er geen 
visumverplichting is voor aanstellingen van 1 jaar of minder, maar wel voor vervangingscontracten;

Beslist: met eenparigheid van stemmen

Artikel 1: 
De bevoegdheid tot het aanstellen en het ontslaan  van personeelsleden (incl. de sanctie- en 
tuchtbevoegdheid ten aanzien van die personeelsleden) wordt gedelegeerd naar de algemeen 
directeur met ingang van 18/03/2020:

 in het kader van een vervangingscontract (ongeacht de duur);

 in het kader van een contract van bepaalde duur waarbij de duur maximum één aaneengesloten 
maand bedraagt (niet: Aanstellingen in het kader van seizoenspersoneel; wel: aanstellingen in het 
kader van de (vervangings)poule voor seizoenspersoneel).

Artikel 2: 
De algemeen directeur kan beslissen om voor bepaalde functies een poule aan te leggen (incl. de 
voorwaarden om toegelaten en geschrapt te worden uit de poule).

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Gedaan in zitting als hoger vermeld. Namens het college.

Getekend op origineel door de algemeen directeur Jurgen Vergauwe en de burgemeester Jean-Marie 
Dedecker.

de algemeen directeur

Jurgen Vergauwe

de burgemeester

Jean-Marie Dedecker
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