
 

 

Zitting RMW op 14/02/2019 

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

Verontschuldigd:  ; 

 

 

5. Delegatie inzake rechtspositieregeling, organogram en 
personeelsformatie van OCMW-raad naar vast bureau - goedkeuring 

De OCMW-raad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikel 78 van het Decreet Lokaal Bestuur waarbij de bevoegdheid voor het vaststellen en het 
wijzigen van de rechtspositieregeling, organogram en personeelsformatie door de OCMW-raad kan 
gedelegeerd worden aan het vast bureau; 

Gelet op artikel 85 1e lid van het Decreet Lokaal Bestuur waarbij het vast bureau zijn bevoegdheid kan 
delegeren naar de algemeen directeur onder voorbehoud van de niet-delegeerbare bevoegdheden 
vermeld in het tweede lid; 

Gelet op artikel 85 2e lid van het Decreet Lokaal Bestuur waarbij het vast bureau de bevoegdheid met 
betrekking tot de rechtspositieregeling niet kan toevertrouwen aan de algemeen directeur; 

Overwegende dat deze delegatie bijdraagt tot een administratieve vereenvoudiging en snelheid in de 
beslissingsprocedure; 

Op voorstel van het vast bureau; 

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 en B. Vandekerckhove die 
tegen stemmen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het vast bureau wordt bevoegd voor: 

 De vaststelling en wijziging van de lokale rechtspositieregeling (inclusief de bijlagen en 
permanentieregeling, voor zover niet strijdig met de wettelijke of decretale bepalingen); 

 Het vaststellen en wijzigen van het organogram; 



 

 

 Het vaststellen en wijzigen van de personeelsformatie (dit houdt o.m. in dat het vast bureau 
bevoegd wordt om te beslissen of de personeelsformatie in dezelfde of in gewijzigde vorm 
behouden blijft). 

Artikel 2:  

Dit besluit is van toepassing vanaf 15/02/2019. 

 

Stemming: 19 stemmen voor, 6 stemmen tegen 

 

Gedaan in zitting als hoger vermeld. Namens de OCMW-raad. 

Getekend op origineel door de algemeen directeur, Pierre Ryckewaert en de voorzitter, Tom Dedecker 

 

 

 

de algemeen directeur 

Pierre Ryckewaert 

 de voorzitter 

Tom Dedecker 

 

 


