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GEMEENTE PELT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VERGADERING VAN 16 DECEMBER 2021
Aanwezigen:
Juul Vrolix, voorzitter;
Frank Smeets, burgemeester, en Raf Drieskens, Ann Van Dorpe, Leen Gielen, Liesbeth Fransen, Jaak Fransen, Niels
Valkenborgh, Dirk Vanseggelen, Marc Geerts en Katrien Kenis, schepenen;
Jef Van Bree, Frank Seutens, Leon Alders, Linda Vissers, Tonny Kauffmann, Gilbert Van Baelen, Carine Van Gerven, Anita
Horions, Katrijn Conjaerts, Kim Strzebonski, Cindy Schildermans, Dennis Fransen, Fien Nouwen, Els Kuppens, Ann Kauffmann,
Hans Proost, Louis Dirkx, Benny Bax, Sofie Monsieurs en Stijn Philippe, raadsleden;
Peter Spooren, secretaris van de vergadering.
Reglementen in verband met personeelsaangelegenheden - delegatie aan college van burgemeester en schepenen.
Aanleiding en doel
Volgens artikel 41, tweede lid, 2° van het Decreet over het Lokaal Bestuur kan de raad de bevoegdheid met betrekking tot
(onder meer) het organogram, de personeelsformatie en de reglementen i.v.m. personeelsaangelegenheden delegeren aan
het college van burgemeester en schepenen.
Juridische gronden
Artikelen 41 en artikel 57 van het Decreet over het lokaal bestuur.
Motivering
De minimale voorwaarden van de toe te passen rechtspositieregeling zijn vastgelegd door de decreetgever en de Vlaamse
regering.
Daarnaast wordt de operationele werking van de diensten geregeld in reglementen en policies, waarin operationele
afspraken tussen het bestuur als werkgever en de werknemers zijn opgenomen.
Door het delegeren van de bevoegdheid om de vaststelling en wijziging van reglementen in verband met
personeelsaangelegenheden te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen kan gewonnen worden aan
snelheid en flexibiliteit, zonder administratieve formaliteiten die niet in verhouding staan tot de geboden beleidsmarges.
Stemming
Aantal ja-stemmen: 24.
Aantal neen- stemmen: 4, nl. van de raadsleden Frank Seutens, Leon Alders, Kim Strzebonski en Benny Bax.
Aantal onthoudingen: 3, nl. van de raadsleden Katrijn Conjaerts, Hans Proost en Sofie Monsieurs.
BESLUIT :
Artikel 1.Het college van burgemeester en schepenen wordt bevoegd voor de vaststelling en de wijziging van reglementen in verband
met personeelsaangelegenheden.
Het college legt jaarlijks een overzicht van de wijzigingen voor aan de gemeenteraad.
Artikel 2.Het college kan de gedelegeerde bevoegdheden inzake personeelsaangelegenheden niet verder delegeren.
Artikel 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.
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