
 

 

 

 

Zitting Gemeenteraad 04/04/2019 

Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester; 
 
T. Dedecker, voorzitter; 
 
H. Dierendonck, N. Lejaeghere, E. Van Muysewinkel, schepenen; 
 
D. Gilliaert, voorzitter BCSD; 
 
B. Vandekerckhove, F. Annys, F. Ampe-Duron, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, L. Landuyt, 
G. Galle, C. Niville, D. De Poortere, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, A. Goethaels, 
L. Verstraete, H. Vanheste, R. Vangenechten, F. Spaey, J. Töpke, R. De Lille, raadsleden; 
 
P. Van Looy, wnd. algemeen directeur; 

 

Verontschuldigd:  M. Van Boven, raadslid; 
 
P. Ryckewaert, algemeen directeur; 

 

 

7. Delegatie voor het aangaan van dadingen bedoeld in artikel 41-
17° van het decreet over het lokaal bestuur - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien artikel 41-17° van het decreet over het lokaal bestuur waaruit blijkt dat “dadingen met 
personeelsleden naar aanleiding van een beëindiging van het dienstverband, die de gevolgen van de 
beëindiging van het dienstverband als voorwerp hebben” kunnen gedelegeerd worden van de 
gemeenteraad naar het college van burgemeester en schepenen; 

Gezien de kenmerken van een dading en de noodzaak om in voorkomend geval met de nodige 
snelheid en vertrouwelijkheid te kunnen handelen; 

Gezien in voorkomend geval bedoelde dadingen een vertrouwelijk karakter hebben; 

Gezien bij een dading het onderhandelen tot er een overeenstemming is kenmerkend is; 

Gezien het bijgevolg aangewezen is om de dadingen met personeelsleden naar aanleiding van een 
beëindiging van het dienstverband, die de gevolgen van de beëindiging van het dienstverband als 
voorwerp hebben toe te vertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen; 

Gezien deze delegatie geen afbreuk doet aan de rechten en prerogatieven van raadsleden; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van F. Annys, M. Declerck, G. Galle, F. Spaey, J. Töpke, B. Vandekerckhove en R. 
De Lille die tegen stemmen; 

Beslist: 

Artikel 1:  

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt volgende bevoegdheid toevertrouwd met 
onmiddellijke ingang: het aangaan van dadingen met personeelsleden naar aanleiding van een 



 
 

 

beëindiging van het dienstverband, die de gevolgen van de beëindiging van het dienstverband als 
voorwerp hebben. 

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit aan de personeelsdienst. 

Stemming: 17 stemmen voor, 7 stemmen tegen 

 

Gedaan in zitting als hoger vermeld. Namens de gemeenteraad. 

Getekend op origineel door de wnd. algemeen directeur, Pascal Van Looy en de voorzitter, Tom 
Dedecker. 

 

 


