UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Aanwezig:
Stijn Raeymaekers, Burgemeester-voorzitter
Machteld Ledegen, Maurice Helsen, Willy Torfs, Schepenen
Jan Van Dyck, Freddy Kerkhofs, Hugo Cambré, Wim Van Thielen, Gert Van Dyck, Sander
Ooms, Kathleen Eykens, Chantal Helsen, Paul Verstrepen, Ann Willems, Hilde Heylen,
Maarten Aerts, Raadsleden
Liesbeth Lambaerts, Algemeen directeur
Verontschuldigd:
Stefanie Vrins, Eerste schepen
Herman Dom, Sophie Gabriëls, Raadsleden
Zitting van:

25 januari 2021

Agendapunt:

Wijziging rechtspositieregeling voor titel I en titel II

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Aanleiding
De rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW-personeel dient aangepast te
worden.
Regelgeving
•
•

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Het besluit van de gemeenteraad van 11 mei 2020 over de rechtspositieregeling
voor het personeel.

Feiten, context en argumentatie
De nieuwe organisatiestructuur, die in de vergadering van 14 december is goedgekeurd,
is een vertrekpunt geweest. Hier volgen verdere acties uit.
De aanpassing van de rechtspositieregeling is een van deze acties. Dit zal in verschillende
delen gebeuren zodat elk stuk grondig onder de loep zal worden genomen.
De aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op:
• Een verdere afstemming tussen de rechtspositieregeling van het OCMW en de
gemeente;
• Het vereenvoudigen en meer op maat maken van het gezochte profiel bij een
selectieprocedure;
• Inzetten op kansen binnen het eigen personeel;
• Het tekstueel vereenvoudigen van dit document;
• Het vereenvoudigen van procedures.
Naar de toekomst toe zullen er aanpassingen nodig blijven.
Hierbij het voorstel tot aanpassingen aan titel I Toepassingsgebied en algemene
bepalingen en titel II De loopbaan.
Titel III tot en met XI blijven behouden.
Adviezen
Het protocol van akkoord van het bijzonder onderhandelingscomité van vrijdag 8 januari
2021.
Financieel
Geen financiële impact.

Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. De wijzigingen aan de rechtspositieregeling aan titel I en II, zoals voorgelegd
in bijlage, worden goedgekeurd.
Aldus gedaan in zitting datum als boven.
Bij bevel:
(get.) Liesbeth Lambaerts
Algemeen directeur

(get.) Stijn Raeymaekers
Burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend uittreksel:
Herenthout, 26 januari 2021

Liesbeth Lambaerts
Algemeen directeur

Stijn Raeymaekers
Burgemeester-voorzitter

