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Agendapunt:

Aanpassing reglement sociale dienst personeel

De gemeenteraad,
Aanleiding
We wensen op voorstel van de stuurgroep sociale dienst personeel het reglement te
wijzigen.
Regelgeving
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 over de goedkeuring van de
aanpassing aan het reglement sociale dienst personeel.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 maart 2020 over de
aanpassing van het reglement sociale dienst personeel naar aanleiding van het voorstel
van de sociale dienst personeel.
Feiten, context en argumentatie
Volgens het reglement sociale dienst personeel ontvangen de personeelsleden met
kinderen t/m de leeftijd van 8 jaar een waardebon van 25 euro voor aankoop van speelgoed
rond de sinterklaasperiode. De stuurgroep stelt voor om deze tegemoetkoming vanaf 2020
te schrappen in het reglement en in de plaats hiervan een tegemoetkoming met Pasen
voor alle medewerkers te voorzien. De huidige tegemoetkoming is enkel voor de
medewerkers met kinderen (dus niet voor al de medewerkers) én we voorzien reeds een
lekkernij met sinterklaas. Dit zijn dus 2 tegemoetkomingen voor dezelfde gelegenheid.
Het college heeft in zitting van 16 maart beslist om dit voorstel aan de gemeente- en
OCMW-raad voor te leggen.
Adviezen
De stuurgroep sociale dienst personeel geeft positief advies om het reglement te wijzigen
zoals voorgesteld.
Financieel
Deze wijziging heeft geen invloed op het budget.
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Het reglement van de sociale dienst personeel wordt aangepast als volgt:

Artikel 10.1.h) Met sinterklaas (6 december) wordt aan het personeel (in dienst op 1
november van dat kalenderjaar) en de raadsleden een lekkernij gegeven. Voor elk kind
van het personeelslid (in dienst op 1 oktober van dat kalenderjaar) dat in het kalenderjaar
maximum de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt, wordt een waardebon voor de aankoop van
speelgoed uitgereikt van € 25,00.
toevoegen: i) Met Pasen wordt aan het personeel en de raadsleden een lekkernij gegeven.
Deze tegemoetkomingen gelden niet voor personeelsleden die in volledige
loopbaanonderbreking zijn of in een langdurige periode van onbetaald verlof zitten.
Artikel 2. Deze aanpassing treedt in werking op 1 juli 2020.
Aldus gedaan in zitting datum als boven.
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