UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 29 juni 2017
Wijziging van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.0)

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Arlette Sannen: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Paul Boschmans, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Geert Janssens, Jan Boeckx: Raadsleden

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel (ref.
RPR.2008 (20)), goedgekeurd door de gemeenteraad op 01.06.2017;
Overwegende dat het wenselijk is een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer toe te kennen die gelijk
is aan het maximumbedrag dat is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen;
Overwegende dat de aanvraag voor de fietsvergoeding voor woon-werkverkeer sinds enige tijd voor
een aantal personeelsleden ook kan gebeuren via de tijdsregistratie;
Overwegende dat dit voorontwerp van wijziging van de rechtspositieregeling is opgesteld door de
gemeentesecretaris in overleg met het managementteam in uitvoering van artikel 87, §4 van het
Gemeentedecreet;
Gelet op de bespreking in het managementteam van 03.10.2016, 27.02.2017 en 08.05.2017;
Gelet op de bespreking in het gemeenschappelijk managementteam van 06.03.2017;
Gelet op de terugkoppeling van het college van burgemeester en schepenen op 06.03.2017;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het Bijzonder Onderhandelingscomité
van 15.03.2017 en van 10.05.2017 met het tot stand komen van een protocol als gevolg;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Sara De Kock,
Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Artikel 242, §1 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling met referentie
RPR.2008 (20), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 01.06.2017, wordt
vervangen door wat volgt:
“Het personeelslid ontvangt een maandelijkse fietsvergoeding wanneer hij de afstand van en
naar het werk volledig of gedeeltelijk aflegt met de fiets. Deze vergoeding kan slechts
tweemaal per dag worden toegekend. Het bedrag per kilometer stemt overeen met het
maximumbedrag dat fiscaal is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.”
Art. 2.
Artikel 242, §3 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling met referentie
RPR.2008 (20), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 01.06.2017, wordt
vervangen door wat volgt:

Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.

“De aanvraag voor de fietsvergoeding dient te gebeuren op het daartoe bestemde formulier
of via de tijdsregistratie. Deze vergoeding wordt uitbetaald per maand.”
Dit besluit treedt in werking op 01.07.2017.
Voornoemde wijzigingen aan de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel worden
opgenomen in de gecoördineerde versie met als referentie RPR.2008 (21).
Dit besluit wordt, voor verder gevolg, overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Voorzitter van de gemeenteraad,
get. Arlette Sannen.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,

de Burgemeester dd.,

Liesbeth Verdeyen.

Nico Bergmans.

