UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 23 november 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;
Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Rob Jacquemyn, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Geert Janssens: Raadsleden

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel (ref.
RPR.2008 (22)), goedgekeurd door de gemeenteraad op 14.09.2017;
Overwegende dat het wenselijk is om binnen de graden van begeleid(st)er buitenschoolse
kinderopvang en schoonma(a)k(st)er een regeling te voorzien zodat sneller in hun vervanging kan
voorzien worden;
Overwegende dat het OCMW met tevredenheid dergelijke regeling reeds toepast voor de
thuisdiensten;
Overwegende dat we als vennoot van Jobpunt Vlaanderen gebruik kunnen maken van Flexpunt;
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 02.10.2017;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het Bijzonder Onderhandelingscomité
van 18.10.2017 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, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De eerste paragraaf van artikel 34 van de gecoördineerde versie van de
rechtspositieregeling met referentie RPR.2008 (22), goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 14.09.2017, wordt vervangen door wat volgt:
“Binnen de graden van begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang en schoonma(a)k(st)er
kan de aanstellende overheid gemotiveerd beslissen om afwezige personeelsleden tijdelijk
te vervangen zonder bekendmaking en zonder selectieprocedure. Onder afwezige
personeelsleden wordt verstaan: zij die hun betrekking niet of slechts deeltijds bekleden of
die zolang afwezig zijn dat vervanging noodzakelijk is.
Binnen alle graden kan de vervanging gebeuren door een geïnteresseerd personeelslid of
door een kandidaat die bij het gemeentebestuur op basis van een vroegere

vervangingsovereenkomst is tewerkgesteld in eenzelfde functie of door een kandidaat die is
voorgedragen via Flexpunt van Jobpunt Vlaanderen en die aan al de toelatings- en
aanwervingsvoorwaarden van de functie voldoet.

Art. 2.
Art. 3.

Indien er meerdere geïnteresseerde kandidaten zijn, wordt de keuze gemaakt op basis van
een vergelijking van de titels en verdiensten van de kandidaten in het licht van het
competentieprofiel voor de vervangingsopdracht.”
Voornoemde wijzigingen aan de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel worden
opgenomen in de gecoördineerde versie met als referentie RPR.2008 (23).
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,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

