
 

 

Zitting Gemeenteraad van 15 mei 2007 

 
AANWEZIG: 

Jean-Pierre De Clercq, Burgemeester-Voorzitter - Luc Vandekerckhove, Marcel Dendauw, 
Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Eric D'Hoop, Geert Verstraete, Schepenen - 
Herman De Witte, Wilfried Vanacker, Ludwig Pillen, Marnick Goossens, Hilde 
Vankeirsbilck, Ann Defour, Robrecht Kindt, Kurt Windels, Jan Defreyne, Georges Barbary, 
Els Leysen, Martine Verhamme, Werner Blondeel, Raadsleden - ir. Dominik Ronse, 
Gemeentesecretaris 

 

De heer Voorzitter deelt mee dat de heer Francky DEMAEGHT, raadslid, verontschuldigd is om 
familiale omstandigheden. 
 
De raad neemt ervan akte dat de fractie van het VB niet akkoord is met het verslag van vorige 
zitting omdat het aantal asielzoekers dat de gemeente telt, niet in het verslag werd opgenomen. 
 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

    1   Goedkeuring grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

De Raad, 
Gelet op de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, aangenomen 

door de gemeenteraad van 4 december 2001, meer bepaald de artikelen 46, 104 en 108; 

Gezien de aanvraag tot het bekomen van een grafconcessie, ingediend door respectief: 

Vandecasteele Luc Rozestraat 77 Ingelmunster 

Monseré Wilfried Oostrozebekestraat 166 Ingelmunster 

Lannoo Margareta Hinnebilkstraat 36 Ingelmunster 

Vanwalleghem Rachella Rozestraat 166 Ingelmunster 

Van Bever Dorine Bruggestraat 230 A Ingelmunster 

Olivier Gerard Veldstraat 27 Meulebeke 

Coussens Blanca Meulebekestraat 76 Ingelmunster 

Couvreur Marleen Lysbrugstraat 19 Ingelmunster 

Houthaeve Anna Weststraat 53 Ingelmunster 

met betrekking tot een begraafplaats, met ligging, duur, prijs en als begunstigde, 
respectief: 

Blok G lot 183 20 jaar 200,00 € Begunstigde Vanthuyne Herminie 

Blok 84 rij 1 lot 4 20 jaar 200,00 € Begunstigde Monseré Jozef 

Blok 93 rij 2 lot 1 30 jaar 550,00 € Begunstigde Nyffels André 

Blok 94 rij 2 lot 4 30 jaar 550,00 € Begunstigde Verstraete Roger 

Blok 90 rij 1 lot 4 30 jaar 345,00 € Begunstigde Vergote Magdalena 

Blok 90 rij 1 lot 5 30 jaar 345,00 € Begunstigde Baert Dina 

Blok 90 rij 1 lot 6 30 jaar  345,00 € Begunstigde Perneel Albert 

Blok 90 rij 1 lot 7 30 jaar 345,00 € Begunstigde Van Wassenhove André 



 

 

Blok 90 rij 1 lot 8 30 jaar  345,00 € Begunstigde Velghe Achille 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Er wordt een grafconcessie toegekend aan respectief: 

Vandecasteele Luc Rozestraat 77 Ingelmunster 

Monseré Wilfried Oostrozebekestraat 166 Ingelmunster 

Lannoo Margareta Hinnebilkstraat 36 Ingelmunster 

Vanwalleghem Rachella Rozestraat 166 Ingelmunster 

Van Bever Dorine Bruggestraat 230 A Ingelmunster 

Olivier Gerard Veldstraat 27 Meulebeke 

Coussens Blanca Meulebekestraat 76 Ingelmunster 

Couvreur Marleen Lysbrugstraat 19 Ingelmunster 

Houthaeve Anna Weststraat 53 Ingelmunster 

met betrekking tot een begraafplaats, met ligging, duur, prijs en als begunstigde, 
respectief: 

Blok G lot 183 20 jaar 200,00 € Begunstigde Vanthuyne Herminie 

Blok 84 rij 1 lot 4 20 jaar 200,00 € Begunstigde Monseré Jozef 

Blok 93 rij 2 lot 1 30 jaar 550,00 € Begunstigde Nyffels André 

Blok 94 rij 2 lot 4 30 jaar 550,00 € Begunstigde Verstraete Roger 

Blok 90 rij 1 lot 4 30 jaar 345,00 € Begunstigde Vergote Magdalena 

Blok 90 rij 1 lot 5 30 jaar 345,00 € Begunstigde Baert Dina 

Blok 90 rij 1 lot 6 30 jaar  345,00 € Begunstigde Perneel Albert 

Blok 90 rij 1 lot 7 30 jaar 345,00 € Begunstigde Van Wassenhove André 

Blok 90 rij 1 lot 8 30 jaar  345,00 € Begunstigde Velghe Achille 

artikel 2: Deze concessies worden toegekend volgens de voorwaarden, vervat in de 
politieverordening op de begraafplaats en de lijkbezorging, aangenomen door de 
gemeenteraad op datum van 4 december 2001. 

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    2   WVI – Buitengewone algemene vergadering van 25 mei 2007 – goedkeuren agenda 
en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van WVI; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 4 
april 2007 om deel te nemen aan de algemene vergadering van WVI van 25 mei 2007; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op gemeld schrijven van WVI en met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 maart 2007; 
2. Verslag van de Raad van Bestuur; 
3. Verslag van de Commissaris-Revisor; 
4. Jaarrekening 2006; 



 

 

5. Evaluatierapport over de werking van wvi 2001-2006 en krachtlijnen strategische visie 
2007-2012; 

6. Kwijting aan de bestuurders en Commissaris-Revisor; 
7. Benoeming leden regionale comités; 
8. Benoeming leden raad van bestuur; 
9. Mededeling 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de algemene vergadering van WVI van 25 mei 2007. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van WVI van 25 mei 2007 zal zijn stemgedrag afstemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de algemene vergadering van WVI van 25 mei 2007 goedkeuren. 

artikel 3: Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de betrokken organisatie. 

 
    3   IVIO – Algemene vergadering van 21 mei 2007 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van IVIO; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 20 
maart 2007 om deel te nemen aan de algemene vergadering van IVIO van 21 mei 2007; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op gemeld schrijven van IVIO en met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2006; 
2. Goedkeuring evaluatierapport; 
3. Kennisname verslag van de heer Commissaris-Revisor; 
4. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2006; 
5. Winstverdeling; 
6. Kwijting verlenen aan de bestuurders en Commissaris-Revisor voor het boekjaar 2006; 
7. Vaststelling presentiegelden en vergoedingen mandatarissen; 
8. Verlenging mandaat bedrijfsrevisor voor de duur van 3 jaar; 
9. Herbevestiging deskundige. 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de algemene vergadering van IVIO van 21 mei 2007 
goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van IVIO van 21 mei 2007 zal zijn stemgedrag afstemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de algemene vergadering van IVIO van 21 mei 2007 goedkeuren. 

artikel 3: Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de betrokken organisatie. 

 
    4   Figga – Algemene vergadering van 22 juni 2007 – goedkeuren agenda en 
vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van Figga; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van ** 
mei 2007 om deel te nemen aan de algemene vergadering van FIGGA van 22 juni 2007; 



 

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op gemeld schrijven van Figga en met opgave van volgende agenda: 
1. Evaluatierapport; 
2. Afsluiting boekjaar 2006; 
 Verslag van de Raad van Bestuur; 
 Goedkeuring jaarrekening, balans per 31/12/2006 en winstverdeling 
 Verslag van de commissaris 
 Kwijting van de bestuurders 
 Kwijting van de commissaris 

3. Fusie met de kabelnetwerkintercommunales; 
 Statutenwijziging; 
 Bijzonder verslag van Raad van Bestuur 
 Verlenen van een volmacht 

4. Statutenwijziging Gefin; 
5. Statutaire benoemingen. 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de algemene vergadering van Figga van 22 juni 2007 
goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van Figga van 22 juni 2007 zal zijn stemgedrag afstemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de algemene vergadering van Figga van 22 juni 2007 goedkeuren. 

artikel 3: Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de betrokken organisatie. 

 

KERKBESTUREN 

    5   Kerkfabriek O. L. Vrouw – Advies rekening 2006 

De Raad, 

Gelet op de beraadslaging van de Kerkraad van O. L. Vrouw van 26 februari 2007 
waarbij de rekening van de Kerkfabriek van O. L. Vrouw voor het dienstjaar 2006 wordt 
vastgesteld als volgt: 

ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten: 42.280,04 
Buitengewone ontvangsten: 29.215,34 
Totaal: 71.495,38 

UITGAVEN 
Vastgesteld door de bisschop: 8.194,80 
Gewone uitgaven: 25.290,81 
Buitengewone uitgaven: 3.576,85 
Totaal: 37.062,46 

BALANS 
Ontvangsten: 71.495,38 
Uitgaven: 37.062,46 
Saldo: 34.432,92 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen over de rekening van de Kerkfabriek O. L. Vrouw 
voor het dienstjaar 2006. 

artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid en binnen een termijn van 20 dagen aan de 
Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen opgestuurd.  



 

 

 
    6   Kerkfabriek St. Amand – Advies rekening 2006 

De Raad, 

Gelet op de beraadslaging van de Kerkraad van St. Amand van 8 april 2007 waarbij de 
rekening van de Kerkfabriek van St. Amand voor het dienstjaar 2006 wordt vastgesteld als volgt: 

ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten: 73.755,18 
Buitengewone ontvangsten: 47.135,64 
Totaal: 120.890,82 

UITGAVEN 
Vastgesteld door de bisschop: 12.957,25 
Gewone uitgaven: 69.308,70 
Buitengewone uitgaven: 20.051,07 
Totaal: 102.317,02 

BALANS 
Ontvangsten: 120.890,82 
Uitgaven: 102.317,02 
Saldo: 18.573,80 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen over de rekening van de Kerkfabriek St. Amand voor 
het dienstjaar 2006. 

artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande 
volgend op het treffen ervan, aan de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen 
wordt opgestuurd. 

 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

    7   Formatie van het gemeentepersoneel – vaststelling wijziging 

De Raad, 
Gelet op art. 103 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de beslissingen van de gemeenteraad van 23 mei 2006 tot vaststelling van de 
personeelsformatie na wijziging; 

Overwegende dat de personeelsformatie van het gemeentepersoneel werd vastgesteld 
als volgt: 

 A B C 

Secretaris 1   

Ontvanger/financieel beheerder 1   

Bestuurssecretaris 1   

Administratief medewerker 7 1  

Communicatie- en informatieambtenaar 1   

Deskundige netwerk- en IT-beheer 1   

Deskundige burgerzaken   1 

Stedenbouwkundig- en duurzaamheidsambtenaar 1   

Administratief hoofdmedewerker   1 

Milieuambtenaar 1   

Industrieel Ingenieur 1   



 

 

Deskundige werkleiding   1 

Technisch medewerker 3 2  

Technisch assistent 7   

Technisch beambte 4,5   

Diensthoofd Vrije Tijd 1   

Sportfunctionaris  1 1 

Bibliothecaris 1   

Bibliotheekassistent 2   

Overwegende dat de personeelsformatie van het gemeentepersoneel in contractueel 
dienstverband ter uitvoering van de werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden werd 
vastgesteld als volgt: 

Sociale Maribel 

 A B C 

Stafmedewerker (A1a-A3a) 2   

Administratief medewerker (C1-C3) 1   

GESCO 

Administratief medewerker (C1-C3) 1,26   

Technisch medewerker (D1-D3)   2 

Technisch assistent (E1-E3) 14 2  

Overwegende dat volgende wijzigingen in de formatie worden voorgesteld: 
Voor de Dienst Administratie: 
Ten gevolge van de reorganisatie van de cel Financiën, enerzijds uitvoering gevend aan de 
verplichtingen gesteld in het gemeentedecreet en, anderzijds, als gevolg van de afwezigheid 
wegens ziekte van de gemeenteontvanger en de voorziene definitieve vervanging ervan, een 
stafmedewerker Financiën (niv. A) als waarnemend gemeenteontvanger/financieel beheerder en 
uitdovend, een deskundige Financiën (niv. B) voor de boekhouding. Dit zijn nieuwe functies. 
Ten gevolge van de door het gemeentedecreet opgelegde functiescheiding wordt een administratief 
medewerker (niv. C1-C3) toegevoegd aan de cel Secretarie en Onthaal voor de financiële 
verrichtingen toegewezen aan de gemeentesecretaris als nieuwe functie, terwijl de bestaande 
functie bij de cel Financiën van administratief medewerker anders wordt ingevuld. 
Deze wijzigingen werden verrekend in het budget 2007. 
 
Gelet op het verder stijgend belang van interne en externe communicatie in functie van de 
gevraagde participatie van de bevolking en de benodigde deskundigheid daarvoor, wordt de 
stafmedewerker communicatie overgebracht van het contractueel naar het statutair kader, 
aangezien dit een permanente functie geworden is. 
Gelet op het belang van een HRM-beleid op hoog niveau, de nood aan deskundigheid inzake 
strategische planning en organisatie-ontwikkeling en archiefbeheer, krijgt de bestaande functie van 
stafmedewerker een permanent karakter en wordt ze overgebracht van het contractueel naar het 
statutair kader. 
Deze wijzigingen werden verrekend in het budget 2007. 
 
Voor de Dienst Grondgebied: 
Ten gevolge van de nakende ontvoogding van de gemeente Ingelmunster op vlak van de verlening 
van stedenbouwkundige vergunningen, het bijhouden van een planning- en vergunningenregister 
en in functie van het bijhouden van grafische gegevens voor integrale veiligheidsplanning, wordt 
een nieuwe functie voorzien op niveau B, met name een deskundige GIS. 
Daarnaast wordt in functie van de vervanging van een administratief hoofdmedewerker (C4-C5) 
een deskundige RO voorzien. 
Deze wijzigingen werden verrekend in het budget 2007. 
 
Voor de Dienst Openbare werken en Patrimonium: 
Gelet op het verhoogde belang van de integrale veiligheidsplanning (nieuwe federale wetgeving) 



 

 

wordt de functie van preventie- en veiligheidsambtenaar opgeschaald naar niv. A. 
Ten gevolge van een verhoogde nood aan deskundigheid bij het operationeel beheer van 
waterlopen en de muskusratbestrijding, wordt een bestaande functie van technisch assistent in het 
gesco-kader opgeschaald naar technisch medewerker. 
Deze wijziging werd verrekend in het budget 2007. 
 
Voor de Dienst Vrije Tijd: 
Gevolg gevend aan de steeds meer groeiende behoeften tot buitenschoolse kinderopvang die vorm 
wordt gegeven via speelpleinwerking en vakantieopvang, wordt de aanwerving voorzien van een 
animator (C1-C3). 
Daarnaast wordt de bestaande dienstverlening via PWA van busbegeleiding bij het schoolvervoer 
nu verzekerd door een contractuele functie van busbegeleider op niv. E. 
Deze wijzigingen werden verrekend in het budget 2007. 
Aangezien de gemeente Ingelmunster op basis van zijn aanbod inzake sport en de aanwezige 
sportfinfrastructuur in aanmerking komt voor een verhoogde personeelsondersteuning, wordt de 
sportpromotor (C1-C3) opgeschaald naar B1-B3/C4-C5. 
Deze wijziging werd niet opgenomen in het budget 2007, maar zal aan de raad 
voorgelegd worden naar aanleiding van de eerstkomende begrotingswijziging. 
 
Voor het kabinets- en fractiepersoneel: 
Aangezien het college van burgemeester en schepenen van oordeel is dat de noodzaak aanwezig is 
tot aanstelling van een kabinetsmedewerker op halftijdse basis, die instaat voor de opvolging van 
de beleidsdossiers, wordt deze functie in het organogram voorzien. Het betreft een formalisering 
van een bestaande situatie, die voor de nodige duidelijkheid zorgt. 
Aangezien het over een terbeschikkingstelling gaat van bestaand personeel, zijn er geen 
financiële gevolgen. 

Gelet op de goedkeuring van het budget voor het boekjaar 2007 in zitting van 20 
maart 2007; 

Overwegende dat het begrotingsresultaat voor 2007 voldoende ruimte biedt om de 
niet ingerekende wijziging, ten bedrage van 4.579 euro, te financieren; 

Overwegende dat uit het meerjarig financieel plan kan afgeleid worden dat deze niet 
ingerekende wijziging ook in de toekomst financieel draagbaar blijft; 

Gelet op art. 96 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de beslissing van heden tot vaststelling van het organogram van het 
gemeentepersoneel, 

Overwegende dat de diensthoofden bekleed worden met de bevoegdheid toe te treden 
tot het managementteam; 

Gelet op het ontwerp van functiebeschrijvingen voor de nieuwe en de gewijzigde 
functies; 

Gelet op het ontwerp van wijzigingen aan het geldelijk statuut als gevolg van de 
wijzigingen in de formatie; 

Gelet op het ontwerp van wijzigingen aan bijlage 2 van het personeelsstatuut 
‘Evaluatiecriteria’ als gevolg van de wijzigingen in de formatie; 

Gelet op het ontwerp van wijzigingen de lijst van beoordelaars per dienst als gevolg 
van de wijzigingen in de formatie; 

Gelet op het advies van het managementteam van 24 april 2007; 

Gelet op het advies van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 25 april 
2007; 

Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van de gemeente 
Ingelmunster van 14 mei 2007; 

BESLUIT: met 18 stemmen voor en 2 onthoudingen 

artikel 1: De personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster wordt vastgesteld, na 
wijziging, als volgt: 

Gemeentepersoneel A B C 



 

 

Secretaris 1   

Ontvanger/financieel beheerder 1   

Bestuurssecretaris 1   

Administratief medewerker 7   

Stafmedewerker Communicatie 1   

Stafmedewerker Financiën  1  

Stafmedewerker Personeel, OO en Archiefbeheer 1   

Deskundige netwerk- en IT-beheer 1   

Deskundige financiën 1   

Deskundige burgerzaken   1 

Deskundige RO   1 

Deskundige GIS 1   

Stedenbouwkundig- en duurzaamheidsambtenaar 1   

Administratief hoofdmedewerker  2  

Milieuambtenaar 1   

Industrieel Ingenieur 1   

Preventie-adviseur 1   

Deskundige werkleiding 1   

Technisch medewerker 3   

Technisch assistent 8   

Technisch beambte 7,5   

Diensthoofd Vrije Tijd 1   

Sportfunctionaris 1   

Jeugd- en Cultuurconsulent 1   

Animator 1   

Busbegeleider 1   

Bibliothecaris 1   

Bibliotheekassistent 2   

Collectieverzorger 1   

Contractueel personeel tewerkstellingsmaatregelen A B C 

Administratief medewerker (soc. Maribel) 1   

Technisch assistent (gesco) 3   

Technisch beambte (gesco) 13   

Kabinets- en fractiepersoneel A B C 

Kabinetsmedewerker (niv. A) 0,5   

artikel 2: De tabel van de nieuwe personeelsformatie bestaat uit een kolom A, B en C. De 
betrekkingen, vermeld in kolom B zijn uitdovend. Ze worden opgeheven bij 
afvloeiing van de titularis. Kolom C bevat de betrekkingen die geblokkeerd zijn door 
de personeelsleden van het uitdovend kader. Bij afvloeiing van een personeelslid 
dat een betrekking van kolom C blokkeert, wordt de geblokkeerde betrekking 
toegevoegd aan kolom A. 

artikel 3: De functiebeschrijvingen uit bijlage 1 worden goedgekeurd. 



 

 

artikel 4: De bijlage ‘Geldelijk Statuut’ aan het personeelsstatuut wordt gewijzigd zoals 
voorzien in bijlage 2. 

artikel 5: Bijlage 2 ‘Evaluatiecriteria’ van het personeelsstatuut wordt gewijzigd zoals 
voorzien in bijlage 3. 

artikel 6: De lijst van de beoordelaars per dienst wordt gewijzigd zoals voorzien in bijlage 4. 



FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

FUNCTIENAAM BESTUURSSECRETARIS ( Diensthoofd administratie) 
Niveau A 

NIVEAU A1a - A3a 
 

RELATIES 1. Intern 
1. Gemeentesecretaris, Burgemeester, Schepencollege 
2. Directe relaties Gemeenteontvanger, hoofdmedewerkers, 
   personeelsdienst, rekendienst 
3. Alle diensten bij juridische problemen 

     4. Lid van het managementteam 
2. Extern 

1. bevolking 
2. hogere overheid, Cevi, alle andere betrokken overheidsdiensten
3. Technici ( juristen - specialisten) 

HOOFDTAAK EN DOEL 
VAN DE FUNCTIE 

1.  De secretaris bijstaan bij het leiden en coördineren van de 
administratieve diensten 

2.  Voorbereiden en afwerken van de administratieve dossiers voor 
College en Gemeenteraad 

3.  Onderzoeken van en adviseren bij juridische problemen 
4.  Uitwerken dossiers in verband met personeelsaangelegenheden  

( uitvoeren krachtlijnen personeelsbeheer - de secretaris bijstaan 
bij het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken ). 

5.  Verzorgen van de organisatie van de administratie 
6.  Algemeen beheer van de gemeentelijke informatica 

 
FUNCTIE-INHOUD 
 

 

Verantwoordelijkheid en taken
 
1. De secretaris bijstaan bij leiding geven en coördinatie van de 

algemene administratie 
- begeleiden en overleg werkverdeling en oplossen probleem- 
   situaties 
- bijwonen wekelijkse stafvergadering 
- zorgen voor vlotte afhandeling van de dienstopdrachten 
- verzekering van een ordentelijke dienstregeling ( aanwezigheid,
   verlof, ziekte ) 
- motivatie inzet en bevorderen van een goede teamgeest 
- opvolging wetgeving en procedures 
- het vervangen van de secretaris bij diens afwezigheid. 

2. Advies en controle 
- Controle op de uitgevoerde taken 
- Nazicht beslissingen gemeenteraad en college op de 
toepasselijke 
   wetgeving en de betrokken juridische aspecten. 
- Opvolgen van de rechtszaken waarbij de gemeente partij is. 
- Afhandeling verzekeringen en contracten 

3. Informatie- en communicatietaak 
- De bevolking inlichten over het bestuurlijk handelen in alle fasen 
   van de besluitvorming en het behartigen van het positief imago 
   in verband met alle beleidssectoren van de gemeente 
- Het informeren van de bevolking in verband met alle openbare- 
   en privé-dienstverlening op het grondgebied van de gemeente 
- Het coördineren van alle gemeentelijke advies- en inspraak- 



   organen en van alle communicatiekanalen en activiteiten tussen
   gemeente en bevolking 
- Verzorgen van contacten met andere besturen, diensten en 
   particulieren, zowel persoonlijk, telefonisch of in werkverga- 
   deringen 

4. Informatica 
- Systeemverantwoordelijke 
- Algemene probleemoplossing 
- Beheer server en minicomputer 
- Onderhoud en probleemoplossing PC’s en printers 
- Bijstand personeel bij problemen 
- Upgraden industriële software 
- Financiële opvolging van het ganse systeem 
- Nieuwe toepassingen installeren en opvolgen 
- Nieuwe projecten helpen opstarten en evalueren 
- Adviserende taak bij aankoop, uitbreidingen en aanpassingen 
   van het systeem 

Andere 
- Het doornemen en bijhouden van juridische litteratuur 
- Het informeren van medewerkers aangaande nieuwe wetgeving 
   en richtlijnen 
- Het uitoefenen van de functie van secretaris bij de syndicale 
   overlegorganen. 
 

FLEXIBILITEIT  Functies die de ambtenaar kan overnemen
 Vervangen van de secretaris tijdens diens afwezigheid 
 Een voldoende flexibiliteit aan de dag leggen om het werk van 

medewerkers te kunnen overnemen bij werkoverlast, afwezigheid, 
teneinde de continuïteit van de diensten te verzekeren 

DIMENSIES  Over grote verantwoordelijkheidszin beschikken 
 Voltijdse betrekking met flexibele werkuren 

ORGANIGRAM Diensthoofd van de dienst Administratie 

PROFIEL Kennis
• Grondige kennis van de gemeentewet, administratief recht, 

burgerlijk en grondwettelijk recht en overheidsopdrachten. 
• Grondige kennis van informatica 
• Algemene kennis van de administratieve technieken en 

wetgevingstechniek 
Vaardigheden
• Leiding geven ( motiveren - controleren - delegeren - sturen en 

begeleiden ) 
• Zelfstandig kunnen werken 
• Bestuursvaardig en conflicten kunnen beheersen 
• Plannen en organiseren 
• Administratieve vaardigheden ( rapporteren - verslagen en 

beleidsnota’s) 
• Contact- en communicatief vaardig zijn, zowel in omgang met 

publiek als met medewerkers. 
• Kunnen werken in een politieke en hiërarchische omgeving 
• Wetten, reglementen en voorschriften zich eigen maken en juist 

interpreteren. 
Attitude
• Verantwoordelijkheidszin hebben 



• Discretie en loyauteit 
• Flexibel zijn in de werkuren 
• Zin voor initiatief hebben 
• Correctheid en inhoudelijke zorg bezitten 
• Enthousiasme en betrokkenheid bij de werking van de gemeente 
• Stressbestendig zijn 
• Zich continue bijscholen 
• Politiek neutraal zijn 
• Zich onbevooroordeeld t.o.v. het personeel opstellen 
• Vertrouwen oproepen en kunnen geven 

Datum : aanpassing 15/05/07 Auteurs:  

Exemplaar bestemd voor :  

 
 Voor akkoord, 
 



FUNCTIEBESCHRIJVING 
FUNCTIENAAM 
 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
Onthaal/Financiën 

NIVEAU C1 - C3 

RELATIES Intern: 
1. Gemeentesecretaris - Burgemeester - Schepencollege 
2. Collega's 

Extern: 
1. Burgers 

HOOFDTAAK EN DOEL 
VAN DE FUNCTIE 

 Financieel beheer betalingen 
 Chartaal beheer 
 Communicatiefunctie 

 
DIMENSIES   

MIDDELEN EN 
METHODES 

Computerapparatuur met industriële software alsmede specifieke 
toepassingen op de dienst 

FUNCTIE-INHOUD 
 

 

Verantwoordelijkheden en taken: 
 
 Financieel beheer betalingen 

Ondersteunen van de gemeentesecretaris inzake de bevoegdheden 
hem toegewezen door het Gemeentedecreet inzake betalingen. 
 Organisatie van het chartaal beheer 
 Communicatiefunctie 

Verzorgen van de communicatiefunctie voor de administratieve 
diensten door middel van het bedienen van de telefooncentrale; 
 Briefwisseling 

Ontwerpen en administratief verwerken van de briefwisseling en 
verslagen allerhande van de secretarie. 
 Administratief ondersteunen van andere functionele diensten 

zoals bijhouden documentatie, typen teksten, up tot date houden 
van bepaalde adressenbestanden, enz. 
 Eigen vorming. 

ORGANIGRAM Plaats en relaties binnen het organigram: 
 Dienst Interne Zaken – cel secretarie en onthaal 
 Sterke relatie met cel financiën 

 
FLEXIBILITEIT Functies die de ambtenaar kan overnemen: 

 In principe: een voldoende flexibiliteit aan de dag leggen om werk 
van andere collega's over te nemen, teneinde de continuïteit der 
diensten te verzekeren. 
 Vormt back-up met administratief medewerker onthaal 

PROFIEL Kennis: 
 Grondige kennis nieuwe gemeentelijke boekhouding en het 

algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit 
 Uitgebreide kennis van de begrotingsposten 
 Elementaire kennis van het administratief recht 
 Functie en werking van de gemeentelijke overheid en de 

gemeentelijke diensten (elementaire kennis van de gemeentewet) 
 Administratieve technieken 
 Grondige kennis courante kantoorsoftware 

Vaardigheden 
 Opgelegde taken zelfstandig, correct en creatief kunnen uitvoeren 



 Administratieve vaardigheden (o.m. werken met computer) 
 Opmaak eigen werkplanning - systematisch kunnen werken 
 Kunnen samenwerken met alle betrokken instanties betrokken in 

een bepaald dossier 
 Correct klassementswerk 
 Dossier zelfstandig kunnen voorbereiden, samenstellen en 

afwerken 
 Wetten reglementen en voorschriften zich eigen maken en juist 

interpreteren 
 
Attitude 
 bereidheid tot extra inzet, ook buiten de diensturen 
 klantvriendelijk zijn 
 vlot samenwerken met anderen 
 discretie en loyauteit 
 verantwoordelijkheidszin en stipt afwerken opdrachten 
 creativiteit 
 zin voor initiatief 
 enthousiasme en betrokkenheid bij de gemeente 
 vertrouwen oproepen en kunnen geven 
 zin voor correctheid, stiptheid en inhoudelijke zorg 

bereidheid zich permanent bij te scholen en vorming te volgen 
Datum: Auteurs:  

Exemplaar bestemd voor:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUNCTIENAAM STAFMEDEWERKER COMMUNICATIE 

NIVEAU A1a-A3a 

RELATIES 1. Intern 
Gemeentesecretaris - Burgemeester - Schepencollege 
Diensthoofd 
Alle andere gemeentelijke diensten 
Collega's 

2. Extern 
Burgers 
Pers 
Toeristische federaties en aanverwanten 

HOOFDTAAK EN DOEL VAN 
DE FUNCTIE 

1. Instaan voor het verder organiseren en optimaliseren van de 
interne communicatie 

2. Instaan voor de externe communicatie via het gebruiken van 
een optimale communicatiemix (persberichten, 
inspraakmomenten, infokrant, website,…) 

3. Instaan voor de PR van de gemeente 
4. Instaan voor de uitvoering van het beleid inzake toerisme en 

recreatie 
DIMENSIES Interne communicatie – externe communicatie – City-marketing – 

toerisme en recreatie 
FUNCTIE-INHOUD Verantwoordelijkheid en taken 

1. Interne communicatie 
• Beheer interne informatiestromen 
• Op punt zetten automatische bulletin boards inzake 

personeelszaken, interne milieuzorg, reservatie, … 
• Ontwikkelen huisstijl 

2. Externe communicatie 
• Jaarverslag, o.a. restyling 
• Website 
• Infokrant 
• Persberichten 
• Berichten aan de bevolking 

3. Public Relation 
• Coördineren perscontacten 
• Imagovorming en -onderhoud 

4. Toerisme en recreatie 
• Contact met Westtoer en Toerisme Leiestreek 
• Dossierbeheerder toerisme en recreatie 

5. Bijhouden degelijk geordend klassement 
• Klasseren en bijhouden actuele dossiers 
• Bijhouden toepasselijke wetgeving en onderrichtingen 
• Archiveren documenten en dossiers 

6. Eigen vorming 
• Doornemen nieuwe reglementering 
• Doornemen relevante literatuur 
• Volgen van cursussen 

FLEXIBILITEIT   Voltijdse betrekking met flexibele werkuren 
 Na de diensturen beschikbaar zijn 

Functies die de ambtenaar kan overnemen 
 In principe, een voldoende flexibiliteit aan de dag leggen om 

werk van andere collega's over te nemen teneinde de 
continuïteit der diensten te verzekeren 

ORGANIGRAM Dienst Administratie – Cel Interne zaken - communicatie, 
omvattende 1 FTE op niv B1-B3/C4-C5 onder leiding van 
diensthoofd Administratie 

PROFIEL Kennis 
 Perfecte kennis van de werking en de opdrachten van de 

gemeentelijke diensten en het gemeentelijk bestuursapparaat 
 Kennis van overheids- en non-profit-marketing 
 Kennis en (bij voorkeur ervaring in) de pers- en mediasector 



 Volgen van actualiteit + zeer breed interessegebied 
 Kennis van de gemeentewet en administratief recht 
 Kennis van technieken van beleidsvoorziening en -rapportering 
 Kennis van algemene managementtechnieken, in het bijzonder 

communicatiemanagement 
Vaardigheden 
 Assertiviteit: zelfbewuste psychische weerbaarheid 
 Loyauteit: betrouwbaarheid, oprechtheid, eerlijkheid 
 Kunnen hanteren van de juiste interne en externe 

communicatietechnieken, zodat de gemeentelijke informatie niet 
teloor gaat in het overaanbod aan informatie dat bij de burgers 
binnenkomt 

 Kunnen gebruiken van desktop-publishing hardware en software 
 Kunnen gebruiken van audio, video en fotografie-apparatuur 
 Verbaal sterk, met een correct taalgebruik 
 Uitstekende redactionele vaardigheden 
 Onderzoeks- en rapporteringsvaardigheden 
 Diplomatisch, met tact en discretie kunnen onderhandelen met 

mensen met verschillende meningen en belangen 
 Sterk analytisch en synthetisch vermogen 
 Grote openheid voor feed-back en bijsturing 
 Organisatietalent: werkzaamheden kunnen organiseren, 

plannen en systematisch aanpakken 
 Opgelegde taken zelfstandig, correct en creatief kunnen 

uitvoeren 
 Administratieve vaardigheden 
 Opmaak eigen werkplanning - systematisch kunnen werken 
 Kunnen samenwerken met alle betrokken instanties betrokken 

in een bepaald dossier 
 Correct klassementswerk 
 Dossier zelfstandig kunnen voorbereiden, samenstellen en 

afwerken 
 Wetten reglementen en voorschriften zich eigen maken en juist 

interpreteren 
Attitude 
 bereidheid tot extra inzet, ook buiten de diensturen 
 klantvriendelijk zijn 
 vlot samenwerken met anderen 
 discretie en loyauteit 
 verantwoordelijkheidszin en stipt afwerken opdrachten 
 creativiteit 
 zin voor initiatief 
 enthousiasme en betrokkenheid bij de gemeente 
 vertrouwen oproepen en kunnen geven 
 zin voor correctheid, stiptheid en inhoudelijke zorg 
 bereidheid zich permanent bij te scholen en vorming te volgen 

Datum: aanpassing 15/05/07 Auteurs: ir. Dominik Ronse – José Demasure 

Exemplaar bestemd voor:  

 Voor akkoord, 

 



FUNCTIENAAM STAFMEDEWERKER FINANCIËN 

NIVEAU A1a-A3a 

RELATIES 1. Intern 
Gemeentesecretaris - Burgemeester - Schepencollege 
Gemeenteontvanger 
Alle andere gemeentelijke diensten 
Collega's 

2. Extern 
Burgers 
Leveranciers 

HOOFDTAAK EN DOEL VAN 
DE FUNCTIE 

1. staat, o.l.v. de gemeenteontvanger , in voor de uitvoering 
van een aantal werkzaamheden op de financiële dienst. 

2. werkt, o.l.v. de gemeenteontvanger, mee aan 
beleidsvoorbereidend werk inzake de gemeentefinanciën 

3. geeft leiding aan de medewerkers van de financiële dienst 
voor een beperkt aantal taken of  tijdelijke duidelijk 
omlijnde projecten 

FUNCTIE-INHOUD Verantwoordelijkheid en taken 
1. vervangt de gemeenteontvanger tijdens diens afwezigheid 
2. ondersteunt en springt de medewerkers van de financiële dienst 

bij in geval van tijdelijke afwezigheden of  werkdrukproblemen 
uitvoerende taken in de gemeenteboekhouding: financiële 
boekingen,  

3. controletaken in de gemeenteboekhouding 
4. meewerken aan beleidsvoorbereidend werk inzake de 

gemeentefinanciën, budget, meerjarenplanning en financiële 
analyses 

5. meewerken aan opstellen budget, budgetwijzigingen, 
jaarrekening, financiële planning en bijhorende verslaggeving 

6. financiële rapporteringen en opvolging van diensten, projecten 
of budgethouders. 

7. Mee uitwerken en opvolgen van de administratieve organisatie 
en procedures van de financiële dienst 

FLEXIBILITEIT   Voltijdse betrekking met flexibele werkuren 
 Na de diensturen beschikbaar zijn voor de opmaak van de 

begroting en begrotingswijzigingen 
Functies die de ambtenaar kan overnemen 
 Vervangen van de gemeenteontvanger tijdens zijn afwezigheid 
 In principe, een voldoende flexibiliteit aan de dag leggen om 

werk van andere collega's over te nemen teneinde de 
continuïteit der diensten te verzekeren 

ORGANIGRAM Dienst Administratie – Cel Financiën, omvattende 1 FTE op niv A1a-
A3a onder leiding van de gemeenteontvanger 

PROFIEL Kennis 
 Grondige kennis gemeentelijke boekhouding en het algemeen 

reglement op de gemeentelijke comptabiliteit 
 Kennis wetgeving op de overheidsopdrachten 
 Kennis van het gemeentedecreet 
 Kennis van de technieken van financieel management 
 Elementaire kennis van het administratief recht 
 Functie en werking van de gemeentelijke overheid en de 

gemeentelijke diensten  
 Grondige kennis courante kantoorsoftware 

Vaardigheden 
 Leiding geven aan een kleine groep medewerkers 
 Communicatief 
 Zelfstandig 
 Administratieve vaardigheden (o.m. werken met computer) 
 Opmaak eigen werkplanning - systematisch kunnen werken 
 In teamverband kunnen werken 
 Plannen en organiseren 



 Probleemsituaties kunnen analyseren en zelfstandig oplossen 
 Kunnen rapporteren 

Attitude 
 Geïnteresseerd in financiële processen en organisatie 
 Geïnteresseerd in financiën van de lokale overheid 
 bereidheid tot extra inzet, ook buiten de diensturen 
 klantvriendelijk zijn 
 vlot samenwerken met anderen 
 discretie en loyauteit 
 verantwoordelijkheidszin 
 creativiteit 
 zin voor initiatief 
 enthousiasme en betrokkenheid bij de gemeente 
 vertrouwen oproepen en kunnen geven 
 zin voor correctheid, stiptheid en inhoudelijke zorg 
 bereidheid zich permanent bij te scholen en vorming te volgen 

Datum: 15/05/07 Auteurs: Ilse Catteeuw 

Exemplaar bestemd voor:  

 Voor akkoord, 

 



FUNCTIENAAM DESKUNDIGE FINANCIËN 

NIVEAU B1-B3 

RELATIES 1. Intern 
Gemeentesecretaris - Burgemeester - Schepencollege 
Gemeenteontvanger 
Alle andere gemeentelijke diensten 
Collega's 

2. Extern 
Burgers 
Leveranciers 

HOOFDTAAK EN DOEL VAN 
DE FUNCTIE 

1. opstellen begroting  
2. boekhouding 
3. opstellen jaarrekening 
4. opvolging gemeentebelastingen 
5. opvolging leningsaanvragen en subsidiedossiers 
6. financiële controle op externe besturen 

FUNCTIE-INHOUD Verantwoordelijkheid en taken 
1. Redactie van de begroting  
2. Uitvoeren van de boekhouding en bijhouden van de inventaris 
3. Opsteleen van het formulier T, uitvoering van de 

eindejaarsverrichtingen en redactie van de toelichtingen bij de 
jaarrekening 

4. Kredietbewaking en wettelijkheidscontrole van de uitgaven 
5. Controle begroting en rekening van de kerkfabrieken en het 

O.C.M.W. 
6. Financiering van de gewone dienst: opvolgen balastingen, 

retributies en overige overdrachtsontvangsten 
7. Financiering van de buitengewone dienst: opvolgen leningen en 

subsidiedossiers 
8. Administratie betreffende de toelagenreglementen aan 

persoenen en verenigingen 
9. Andere taken en werkzaamheden eigen aan de dienst 

FLEXIBILITEIT   Voltijdse betrekking met flexibele werkuren 
 Na de diensturen beschikbaar zijn voor de opmaak van de 

begroting en begrotingswijzigingen 
Functies die de ambtenaar kan overnemen 
 In principe, een voldoende flexibiliteit aan de dag leggen om 

werk van andere collega's over te nemen teneinde de 
continuïteit der diensten te verzekeren 

ORGANIGRAM Dienst Administratie – Cel Financiën, omvattende 1 FTE op niv B1-
B3 onder leiding van de gemeenteontvanger 

PROFIEL Kennis 
 Grondige kennis gemeentelijke boekhouding en het algemeen 

reglement op de gemeentelijke comptabiliteit 
 Kennis wetgeving op de overheidsopdrachten 
 Kennis van het gemeentedecreet 
 Elementaire kennis van het administratief recht 
 Functie en werking van de gemeentelijke overheid en de 

gemeentelijke diensten 
 Grondige kennis courante kantoorsoftware 

Vaardigheden 
 Communicatief 
 Zelfstandig 
 Administratieve vaardigheden (o.m. werken met computer) 
 Opmaak eigen werkplanning - systematisch kunnen werken 
 In teamverband kunnen werken 
 Plannen en organiseren 
 Kunnen rapporteren 

Attitude 
 bereidheid tot extra inzet, ook buiten de diensturen 
 klantvriendelijk zijn 



 vlot samenwerken met anderen 
 discretie en loyauteit 
 verantwoordelijkheidszin 
 creativiteit 
 zin voor initiatief 
 enthousiasme en betrokkenheid bij de gemeente 
 vertrouwen oproepen en kunnen geven 
 zin voor correctheid, stiptheid en inhoudelijke zorg 
 bereidheid zich permanent bij te scholen en vorming te volgen 

Datum: 15/05/07 Auteurs: Ilse Catteeuw 

Exemplaar bestemd voor:  

 Voor akkoord, 

 



FUNCTIEBESCHRIJVING 

FUNCTIENAAM STAFMEDEWERKER PERSONEEL, ORGANISATIE-
ONTWIKKELING EN ARCHIEF 

NIVEAU A1a-A3a 

RELATIES 1. Intern 
Gemeentesecretaris - Burgemeester - Schepencollege 
Alle andere gemeentelijke diensten 
Collega's 

2. Extern 
Burgers 

 
HOOFDTAAK EN DOEL VAN 
DE FUNCTIE 

1. personeelsbeheer en –management op beleidsvlak 
2. Strategische beleidsplanning 
3. Archiefconsulent 

DIMENSIES HRM – personeelsbeheer – archief 

FUNCTIE-INHOUD Verantwoordelijkheid en taken 
1. Personeelsbeheer en -management 

• Belast met de coördinatie en organisatie van het 
personeelsbeheer en de personeelsadministratie in brede 
zin. Dit omvat ondermeer de werkzaamheden in verband 
met de loon- en weddeberekening, vergoedingen, 
eretekens, arbeidsongevallen, pensioenen,… 

• Personeelsmanagement. Dit omvat ondermeer: organigram 
en personeelsformaties, functiebeschrijvingen en 
functieprofielen, procedures voor aanwerving en 
bevordering, loopbaanbegeleiding, vormingsbeleid, 
functionerings- en evaluatiegesprekken, onthaal en 
introductie van nieuwe medewerkers, toepassen en wijzigen 
van het administratief en geldelijk statuut 

• Vormingsambtenaar 
• Schakel tussen beleid en administratie via 

gemeentesecretaris en schepencollege 
2. Strategische beleidsplanning 

• Voorbereiden, uitwerken, opvolgen en evalueren van de 
algemene strategische beleidsplanning 

3. Archiefconsulent 
• Zie uitwerking 

4. Bijhouden degelijk geordend klassement 
• Klasseren en bijhouden actuele dossiers 
• Bijhouden toepasselijke wetgeving en onderrichtingen 
• Archiveren documenten en dossiers 

5. Eigen vorming 
• Doornemen nieuwe reglementering 
• Doornemen relevante literatuur 
• Volgen van cursussen 

FLEXIBILITEIT   Voltijdse betrekking met flexibele werkuren 
 Na de diensturen beschikbaar zijn 

Functies die de ambtenaar kan overnemen 
 Secretaris, Diensthoofd Administratie 

ORGANIGRAM Dienst Administratie – staflid, omvattende 1 FTE op niv A1a-A3a 
onder leiding van de gemeentesecretaris 

PROFIEL Kennis 
Kennis van de relevante wetgeving, reglementeringen, technieken, 
werkmethoden en software van toepassing binnen de dienst, onder 



meer: 
 Grondige kennis gemeentedecreet en administratief recht; 
 Ervaring HRM; 
 Archiefrecht en –beheer; 
 Technieken van strategische beleidsplanning. 

Vaardigheden 
 Zowel zelfstandig als in groep kunnen werken volgens de 

gemaakte afspraken. 
 Beschikken over de nodige communicatievaardigheden, zowel 

schriftelijk als mondeling 
 Bereid tot bijscholing en vervolmaking 
 Bereid zijn tot jobrotatie, overname taken 
 Commerciële feeling  
 Creëren van positieve werksfeer 
 De bekwaamheid om de medewerkers te motiveren 
 Een realistisch zicht hebben op de verhoudingen politieke 

beleidsvoering – dienstwerking 
 Eigen toewijding aan en engagement voor de gestelde doelen 
 Erkennen van personen en hun prestaties 
 Goede organisatorische vaardigheden, planmatige aanpak, 

stimulerende capaciteiten 
 Hulpvaardig en bereidheid tot overname taken – stimulerend 
 Initiatief nemen 
 Organisatieonderdeel overschrijdend denken 
 Rekening houden met de sterktes en zwaktes van elke 

medewerker 
 Tijdsgebonden en flexibel kunnen werken 
 Redactionele vaardigheden bezitten 
 Projecten kunnen opstarten en tot een goed einde brengen 
 Administratieve technieken beheersen 
 Creatief en praktisch zijn 
 Wetten, reglementen en voorschriften zich eigen kunnen maken 

en juist interpreteren 
Attitude 
 Assertiviteit 
 Behulpzaam 
 Creatief en dynamisch zijn 
 Flexibel (taken, werkuren – avond en weekendwerk, 

opdrachten) en aanpassingsvermogen 
 Stressbestendig 
 Discreet, betrouwbaar, onpartijdig, integer en loyaal zijn 
 Over een grote integriteit beschikken: respect voor anderen, 

geen favoritisme noch discriminatie 
 Verantwoordelijkheidszin 
 Zin voor nauwkeurigheid, stiptheid en orde 
 Kunnen omgaan met en inspelen op verschillende opvattingen 

en waarden van mensen met verschillende ideologische of 
politieke overtuigingen, sociale achtergrond. 

 Creatieve en leergierige instelling 
 Bereid zijn tot het verstrekken van informatie aan de 

verantwoordelijken en de betrokken mandaatdragers 
Datum: aanpassing 15/05/07 Auteurs: ir. Dominik Ronse en Ilse Catteeuw 

Exemplaar bestemd voor:  

 Voor akkoord, 



FUNCTIEBESCHRIJVING 
 
FUNCTIENAAM 
 

HOOFD TECHNISCHE DIENST – ADMINISTRATIE 
STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENAAR 

NIVEAU A1a - A3a 

VROEGERE FUNCTIE Nieuw aan te werven  

RELATIES Intern : 
1. Gemeentesecretaris - Burgemeester - Schepencollege 
2. Collega’s diensthoofden, technisch en administratief personeel. 
3. Alle gemeentelijke diensten voor informatica 
4. Lid van het managementteam 
Extern : 
1. Burgers 
2. Hogere overheid 
3. Handelsvertegenwoordigers 
4. Architecten, ruimtelijke planners, ontwerpers, e.d. 

HOOFDTAAK EN DOEL 
VAN DE FUNCTIE 

• Het leiden en coördineren van de technische dienst/administratie 
van de gemeente op een creatieve, dynamische en deskundige 
manier. 

• Het leveren van een kwaliteitsvolle dienstverlening met optimale 
beantwoording aan de behoeften van de klant. 

• Vervult de taken van de gemeentelijk stedenbouwkundige 
ambtenaar 

• Vervult de taken van de gemeentelijke duurzaamheidsambtenaar 
DIMENSIES Stedenbouw – Ruimtelijke Ordening – Monumenten en 

Landschappen - Huisvesting- Milieu – Duurzaamheid 
Beschikken over een rijbewijs B 

MIDDELEN EN 
METHODES 

Computerapparatuur met industriële software en specifieke 
toepassing van alle programma's 

FUNCTIE-INHOUD 
 

 

Verantwoordelijkheden en taken : 
 
1. Algemene leiding en coördinatie technische 

dienst/administratie 
• Opmaak opdrachten van de diensten 
• Voorbereiden werkzaamheden 
• Uitbrengen van adviezen aan het college 
• Coördineren werkzaamheden 
• Algemene controle over het verloop van de uitgevoerde 

opdrachten 
• Schakel tussen beleid via Schepenen Ruimtelijke Ordening, en 

Leefmilieu, Gemeentesecretaris en Technische 
Dienst/administratie 

2. Eigen opdracht inzake de technische dienst/administratie 
• Opvolging van de dossiers grondbeleid. 
• Opvolging van de huisvestingsdossiers en het huisvestingsbeleid. 
• Opvolgen van de dossiers inzake monumenten en landschappen 

(rangschikking en classering). 
• Beheer van de gemeentelijke monumenten. 
• Verantwoordelijk voor het Geografisch Informatiesysteem – 

module Ruimtelijke Ordening. 
3. Gemeentelijk Stedenbouwkundige Ambtenaar 
• Uitvoering van alle door de wetgever verplichte taken in decreten, 



besluiten, omzendbrieven, … opgelegd. 
• Uitoefening van de functie van vaste secretaris van de GECORO. 
• Opstellen van het jaarverslag en jaarprogramma inzake 

stedenbouw en ruimtelijke ordening. 
• Opstellen van ontwerpen van gemeentelijke stedenbouwkundige 

verordeningen. 
• Coördinatie van stedenbouwkundige projecten in de gemeente. 
• Coördinatie plannenregister, vergunningenregister en register van 

de onbebouwde percelen. 
• Coördinatie vergunningsaanvragen. 
• Verstrekken informatie over stedenbouwkundige 

aangelegenheden. 
4. Duurzaamheidsambtenaar 
• Zorgen voor een maximale afstemming tussen het milieubeleid en 

de andere beleidsdomeinen ter integratie van het globaal 
gemeentelijk beleid in functie van een duurzame ontwikkeling via 
dienstoverschrijdend overleg. 

• Zorgen voor de uitbouw en de organisatie van interne milieuzorg 
• Zorgen voor het opvolgen van de toestand van het milieu via een 

milieubarometer 
5. Personeelsbeheer 
• Bijhouden verloven (vakantie- en ziekteverlof ) 
• Verwittigen controlegeneesheer 
6. Rapportering aan het schepencollege 
7. Stimuleren en motiveren van het personeel 
8. Eigen vorming 
 Doornemen nieuwe reglementering 
 Doornemen relevante literatuur 
 Volgen van cursussen 

9. Vergaderingen 
• Bijwonen van vergaderingen en sessies allerhande, ook buiten de 

diensturen. 
ORGANIGRAM Plaats en relaties binnen het organigram : 

- Werkt zelfstandig in de technische dienst/administratie onder de 
rechtstreekse leiding van de gemeentesecretaris. 
- Wekelijkse briefing met Schepen van Ruimtelijke Ordening en met 
Schepen Leefmilieu 

FLEXIBILITEIT Functies die de ambtenaar kan overnemen : 
- In principe : een voldoende flexibiliteit aan de dag leggen om werk 
van andere collega's over te nemen, teneinde de continuïteit der 
diensten te verzekeren. 
 

PROFIEL Kennis : 
 Grondige kennis van de wetgeving op de stedenbouw en de 

ruimtelijke ordening, de milieuwetgeving, de wetgeving op de 
monumenten en landschappen, de wetgeving op de huisvesting 

 Grondige kennis van GIS 
 Kennis van administratief recht, gemeentelijk recht en 

overheidsopdrachten 
 Basiskennis van informatica 
 Kennis van de gemeentedocumenten 

Vaardigheden
 Kunnen leiding geven 
 Kunnen samenwerken met alle betrokken instanties van een 



bepaald dossier. 
 Kunnen plannen en organiseren 
 Administratieve technieken beheersen 
 Beschikken over goede redactionele eigenschappen 
 Onder druk kunnen werken 
 Wetten, reglementen en voorschriften zich eigen kunnen maken en 

juist interpreteren 
 Snel problemen kunnen analyseren en oplossen 

Attitude
 discretie en loyauteit 
 klantvriendelijk zijn 
 verantwoordelijkheidszin 
 flexibiliteit in de werkuren 
 creativiteit 
 zin voor initiatief 
 enthousiasme en betrokkenheid bij de gemeente 
 vertrouwen oproepen en kunnen geven 
 zin voor correctheid en inhoudelijke zorg 
 interesse voor nieuwe werkmethodes en werkmiddelen 
• bereidheid zich permanent bij te scholen en vorming te volgen 

Datum : aanpassing 15/05/07 Auteurs : ir. Dominik Ronse, Gemeentesecretaris en José 
Demasure 

Exemplaar bestemd voor :  

 
 Voor akkoord, 
 
 



FUNCTIENAAM GIS-COÖRDINATOR 

NIVEAU B1 – B3 

RELATIES 1. Intern 
Diensthoofden - Gemeentesecretaris - Burgemeester - 
Schepencollege 
Collega's 

2. Extern 
Burgers 
Architecten - landmeters - notarissen 

HOOFDTAAK EN DOEL VAN 
DE FUNCTIE 

Instaan voor de implementatie van GIS-technologie in de 
gemeentelijke administratie. 

DIMENSIES Ruimtelijke ordening – stedenbouw – openbare werken – milieu - 
brandweer 

FUNCTIE-INHOUD Verantwoordelijkheid en taken 
1. Instaan voor de planning, coördinatie en uitvoering/opvolging 

van het gemeentelijk GIS-beleid 
• Uitvoeren en opvolgen van de verplichtingen uit het 

decreet ruimtelijke ordening inzake vergunningregister, 
plannenregister en inventaris van de onbebouwde percelen; 

• Zorgen voor de implementatie van diverse GIS-
toepassingen, in functie van en over de verschillende 
diensten heen en in overleg met de verantwoordelijken van 
de respectievelijke dienst (bv. milieu, openbare werken, 
groendienst, brandweer, burgerlijke stand en bevolking, 
…); 

• Instaan voor de uitbouw van een webapplicatie 
voor de bevraging van ruimtelijk informatie; 

• Instaan voor de uitbouw van een GIS-project voor 
rioleringen; 

• Adviesverlening en ondersteuning van andere GIS-
gebruikers; 

• Instaan voor de ontwikkeling van GIS-planning en 
implementatiemethodes alsook verzorgen van het 
bestandsbeheer; 

• Verrichten van marktprospectie voor relevante soft- 
en hardware, installatie (en update) ervan en oplossen van 
technische problemen terzake; 

• Opzetten en uitvoeren van de nodige 
communicatiekanalen met provinciale en gewestelijke GIS-
instanties zoals GISwest en AGIV; 

• Verstrekken van informatie aan interne en externe 
belanghebbenden, zoals het ter beschikking stellen van 
kaarten, statistisch materiaal, eigendomsstructuren, …; 

• Opmaken van begrotingsvoorstellen alsook beheren 
en bewaken van het toegestane budget binnen het kader 
zoals bepaald in de interne begrotingsbesprekingen; 

 
2. Leveren van een adviesverlenende en administratieve 

ondersteuning aan de dienst Grondgebied en de dienst 
Openbare werken waaronder: 
•  Opmaken van het nodige kaartmateriaal en 

beeldbestanden voor besprekingen met externen of hogere 
overheden; 

 
3. Opvolgen en bijhouden van de dienstrelevante wetgeving, 

literatuur, …. En dit met als doel: 
• Het GIS-beleid van de gemeente op de meest 

efficiënte en economische manier te organiseren; 
• Advies te kunnen verlenen aan de hiërarchische lijn 

met betrekking tot het GIS-beleid; 
• Proffesioneel advies te kunnen verlenen aan de 



betrokken medewerkers en/of diensten binnen de 
organisatie; 

FLEXIBILITEIT   Voltijdse betrekking met flexibele werkuren 
 Na de diensturen beschikbaar zijn 

Functies die de ambtenaar kan overnemen 
 In principe, een voldoende flexibiliteit aan de dag leggen om 

werk van andere collega's over te nemen teneinde de 
continuïteit der diensten te verzekeren 

ORGANIGRAM Dienst Grondgebied – Cel RO, omvattende 1 FTE op niv B1-B3 
onder leiding van het diensthoofd Grondgebied 

PROFIEL Kennis 
 Grondige kennis van informatica en in het bijzonder van 

geïnformatiseerde grafische en GIS-systemen; 
 Elementaire kennis van de gemeentewet en de werking van een 

gemeentebestuur; 
 Elementaire kennis van de wet op de stedenbouw en ruimtelijke 

ordening. 
Vaardigheden 
 Kunnen plannen en organiseren; 
 Kunnen werken in teamverband; 
 Eigenhandig GIS-projecten kunnen opzetten; 
 Vlugge assimilatie van informaticaprogramma’s; 
 Een gevoel hebben voor technische aspecten verbonden aan een 

GIS-systeem of gelieerde programma’s; 
 Interne opleiding kunnen geven over alle aan GIS gelinkte 

informaticaprogramma’s; 
 Een goed analysevermogen hebben voor het oplossen van 

informatica en GIS-gerelateerde problemen; 
 Administratieve technieken beheersen;  
 Kunnen werken onder tijdsdruk; 
 Wetten, reglementen en voorschriften zich eigen kunnen maken 

en juist interpreteren; 
Attitude 
 discretie en loyauteit; 
 klantvriendelijk zijn; 
 verantwoordelijkheidszin; 
 flexibiliteit in de werkuren; 
 creativiteit; 
 zin voor initiatief; 
 enthousiasme en betrokkenheid bij de gemeente; 
 vertrouwen oproepen en kunnen geven; 
 zin voor correctheid en inhoudelijke zorg; 
 bereidheid zich permanent bij te scholen; 
 Interesse voor nieuwe programma’s en mogelijkheden; 

 
Datum: 15/05/07 Auteurs: Frank Benoit 

Exemplaar bestemd voor:  

 
 



FUNCTIENAAM DESKUNDIGE RO 

NIVEAU B1-B3/C4-C5 

RELATIES 1. Intern 
Gemeentesecretaris - Burgemeester - Schepenkollege 
Collega's 

2. Extern 
Burgers 
Architecten - landmeters - notarissen 

HOOFDTAAK EN DOEL VAN 
DE FUNCTIE 

1. Het voorbereiden en afhandelen van de dossiers met betrekking 
tot de stedebouw en de ruimtelijke ordening in het kader van de 
wettelijke reglementeringen terzake 

DIMENSIES Ruimtelijke ordening – stedenbouw – monumenten en 
landschappen - brandweer 

FUNCTIE-INHOUD Verantwoordelijkheid en taken 
1. Bouwvergunningen 

• Onderzoek van de dossiers op de volledigheid en het 
administratief afhandelen van de dossiers op de van 
toepassing zijnde wetgeving. 

• Adviesverlening en administratief afhandelen van 
bouwvergunningsaanvragen 

• Verstrekken van inlichtingen in verband met de ruimtelijke 
ordening, dit zowel telefonisch als aan de balie. 

• Afhandelen van dossiers inzake huisvestingspremies. 
• Bijhouden van documenten en, daar waar wettelijk 

toegelaten, verstrekken van gegevens van kadastrale 
bescheiden. 

• Bijhouden en afwerken van de statistieken in verband met 
ruimtelijke ordening. 

2. Verkavelingen 
• Het nazien en administratief afhandelen van 

verkavelingsdossiers 
3. Plannen van aanleg 

• Voorbereiden administratieve behandeling dossiers in 
verband met het Gewestplan, Algemeen Plan van Aanleg en 
Bijzondere Plannen van Aanleg, Onteigeningsplans en 
afwerking dossiers tot bij de eindfase. 

4. Informatie en inlichtingen 
• Het verschaffen van informatie aan aanvragers, architecten, 

landmeters, notarissen en belanghebbende derden in 
verband met stedebouwkundige attesten, bouw- en 
verkavelingsvergunningen, Gewestplan, APA, BPA's, 
kadasterplannen, atlas buurt- en waterwegen. 

5. Diverse 
• Correcte informatie naar het Schepencollege toe, dit op 

basis van de wettelijke voorschriften 
• Oplossen van vragen en probleemsituaties van de burger op 

een correcte manier. 
• Afhandelen van allerhande briefwisseling tot volledige 

afwerking van het dossier 
6. Bijhouden degelijk geordend klassement 

• Klasseren en bijhouden actuele dossiers 
• Bijhouden toepasselijke wetgeving en onderrichtingen 
• Archiveren documenten en dossiers 

7. Eigen vorming 
• Doornemen nieuwe reglementering 
• Bijhouden van het decretaal voorzien plannen- en 

vergunningenregister 
• Doornemen relevante literatuur 
• Volgen van cursussen 

FLEXIBILITEIT   Voltijdse betrekking met flexibele werkuren 
 Na de diensturen beschikbaar zijn 



Functies die de ambtenaar kan overnemen 
 In principe, een voldoende flexibiliteit aan de dag leggen om 

werk van andere collega's over te nemen teneinde de 
continuïteit der diensten te verzekeren 

ORGANIGRAM Dienst Grondgebied – Cel RO, omvattende 1 FTE op niv B1-B3/C4-
C5 -onder leiding van het diensthoofd Grondgebied 

PROFIEL Kennis 
 Grondige kennis van het administratief recht en de 

gemeentewet  
 Absolute kennis van de wetgeving op de stedebouw en de 

ruimtelijke ordening 
 Bijhouden en opvolgen rechtspraak en omzendbrieven i.v.m. de 

ruimtelijke ordening en stedebouw 
 Basiskennis i.v.m. informatica 

Vaardigheden 
 Kunnen plannen en organiseren 
 Administratieve technieken beheersen  
 Op PC met toegepaste programma's kunnen werken 
 Correct klassementswerk 
 Kunnen werken onder tijdsdruk 
 Kunnen samenwerken met alle betrokken instanties in verband 

met een behandeld dossier 
 Wetten, reglementen en voorschriften zich eigen kunnen maken 

en juist interpreteren. 
Attitude 
 discretie en loyauteit 
 klantvriendelijk zijn 
 verantwoordelijkheidszin 
 flexibiliteit in de werkuren 
 creativiteit 
 zin voor initiatief 
 enthousiasme en betrokkenheid bij de gemeente 
 vertrouwen oproepen en kunnen geven 
 zin voor correctheid en inhoudelijke zorg 
 bereidheid zich permanent bij te scholen 

Datum: aanpassing 15/05/07 Auteurs: ir. Dominik Ronse – José Demasure 

Exemplaar bestemd voor:  

 Voor akkoord, 

 



FUNCTIEBESCHRIJVING 
 
FUNCTIENAAM INDUSTRIEEL INGENIEUR 

 
NIVEAU A1a - A3a 

 
VROEGERE FUNCTIE Nieuw aan te werven  

 
RELATIES Intern : 

1. Gemeentesecretaris - Burgemeester - Schepencollege 
2. Collega's en technisch personeel 
3. Alle gemeentelijke diensten voor informatica 
4. Lid van het managementteam 
Extern : 
1. Burgers 
2. Hogere overheid 
3. Handelsvertegenwoordigers 
4. Aannemers, ontwerpers enz... 

HOOFDTAAK EN DOEL 
VAN DE FUNCTIE 

• Het leiden en coördineren van de technische dienst/uitvoering van 
de gemeente op een creatieve, dynamische en deskundige manier. 

• Het leveren van een kwaliteitsvolle dienstverlening met optimale 
beantwoording aan de behoeften van de klant. 

• Het voorbereiden en afhandelen van de dossiers met betrekking tot 
de aannemingen van werken, leveringen en diensten, in het kader 
van de wettelijke reglementering op de overheidsopdrachten. 

• Controle over Technische Uitvoeringsdiensten. 
 

DIMENSIES Afdeling Openbare Werken - nutsvoorzieningen - patrimonium - 
Milieu - Stedebouw - Ruimtelijke Ordening - Verkavelingen - 
Technische Uitvoeringsdienst 

MIDDELEN EN 
METHODES 

Computerapparatuur met industriële software en specifieke 
toepassing van alle programma's 

FUNCTIE-INHOUD 
 

 

Verantwoordelijkheden en taken : 
 
1. Algemene leiding en coördinatie technische 

diensten/uitvoering 
• Opmaak opdrachten van de dienst 
• Voorbereiden werkzaamheden 
• Uitbrengen van adviezen aan het college 
• Coördineren werkzaamheden 
• Algemene controle over het verloop van de uitgevoerde 

opdrachten 
• Schakel tussen beleid via Schepen Openbare Werken, 

Gemeentesecretaris en Technische Dienst/uitvoering 
2. Uitvoering opdrachten gebouwen en wegenis 
• Controle op onderhoud gemeentelijke gebouwen en patrimonium 
• Controle op uitgevoerde opdrachten inzake wegenis, voetpaden 
3. Veiligheid 
• Opleggen en stimuleren veiligheidsmaatregelen aan personeel 
4. Onderhoud 
• Plannen systematisch onderhoud van wegen en waterlopen 
5. Grachten, waterlopen, wegbermen 
• Het organiseren, coördineren en opmaak werkschema’s voor het 



maaien van openbare grachten, waterlopen en wegbermen 
6. Wegen en voetpaden 
• Het opmaken van een planning en het systematisch doen uitvoeren 

van onderhouds- en herstellingswerken van wegen en voetpaden 
7. Overleg 
• Overleg met verschillende overheidsdiensten en uitvoerders van 

werken 
8. Technische Dienst Openbare Werken 
• Administratieve opvolging dossiers 
• Aanvullend werftoezicht 
• Opstellen lastenboeken voor leveringen en diensten en kleinere 

werken 
• Opstellen schadebestekken en opvolging schadegevallen 
• Bijwonen van vergaderingen omtrent een overheidsopdracht, 

werkvergaderingen, werfvergaderingen enz... 
9. Nutsvoorzieningen 
 Administratieve opvolging van alle dossiers m.b.t. de netten voor 

gas, elektriciteit, openbare verlichting, kabeltelevisie, waterleiding 
en telefoon. 

10. Patrimonium 
 Dossiers aankoop en verkoop van onroerende goederen 
 Dossiers huur en verhuur van onroerende goederen 
 Huismeester 
 Energieverantwoordelijke 

11. Contracten 
• verkavelingskontrakten 
• studiekontrakten 
• huur- en verhuurkontrakten 
• koop- en verkoopscompromissen 
12. Vergunningen en reglementen: 
• aansluitingen op het rioolnet 
• inbuizen van grachten 
• verlagen boordstenen 
• gemeentelijke feestzaal 
• Opmaak reglementen van uiteenlopende aard. 
• Algemene correspondentie van uiteenlopende aard 
• Aandeel opmaak jaarverslag ( eigen dienst ) 
13. Personeelsbeheer 
• Bijhouden verloven (vakantie- en ziekteverlof ) 
• Verwittigen controlegeneesheer 
14. Rapportering aan het schepencollege 
15. Stimuleren en motiveren van het personeel 
16. Eigen vorming 
 Doornemen nieuwe reglementering 
 Doornemen relevante litteratuur 
 volgen van cursussen 

17. Vergaderingen 
• Bijwonen van vergaderingen en sessies allerhande, ook buiten de 

diensturen. 
ORGANIGRAM Plaats en relaties binnen het organigram : 

- Werkt zelfstandig in de technische dienst/uitvoering onder de 
rechtstreekse leiding van de gemeentesecretaris. 
- Wekelijkse briefing met dhr. Schepen van Openbare Werken 



FLEXIBILITEIT Functies die de ambtenaar kan overnemen : 
- In principe : een voldoende flexibiliteit aan de dag leggen om werk 
van andere collega's over te nemen, teneinde de continuïteit der 
diensten te verzekeren. 
 

PROFIEL Kennis : 
 Grondige kennis van overheidsopdrachten, milieuwetgeving, 

wetgeving openbare werken, stedebouw en ruimtelijke ordening 
 Basiskennis van informatica en gemeentewet 
 Kennis van de gemeentedocumenten 

Vaardigheden
 Kunnen leiding geven 
 Kunnen samenwerken met alle betrokken instanties van een 

bepaald dossier. 
 Kunnen plannen en organiseren 
 Administratieve technieken beheersen 
 Beschikken over goede redactionele eigenschappen 
 Onder druk kunnen werken 
 Wetten, reglementen en voorschriften zich eigen kunnen maken en 

juist interpreteren 
 Snel problemen kunnen analyseren en oplossen 

Attitude
 discretie en loyauteit 
 klantvriendelijk zijn 
 verantwoordelijkheidszin 
 flexibiliteit in de werkuren 
 creativiteit 
 zin voor initiatief 
 enthousiasme en betrokkenheid bij de gemeente 
 vertrouwen oproepen en kunnen geven 
 zin voor correctheid en inhoudelijke zorg 
 interesse voor nieuwe werkmethodes en werkmiddelen 
• bereidheid zich permanent bij te scholen en vorming te volgen 

Datum : aanpassing 15/05/07 Auteurs : ir. Dominik Ronse, Gemeentesecretaris en José 
Demasure 

Exemplaar bestemd voor :  

 
 Voor akkoord, 
 
 
 



FUNCTIENAAM PREVENTIE-ADVISEUR 

NIVEAU A1a-A3a 

RELATIES 1. Intern 
Gemeentesecretaris - Burgemeester - Schepencollege 
Diensthoofd 
Alle andere gemeentelijke diensten 
Collega's 

2. Extern 
Burgers 
Arbeidsgeneeskundige dienst - Arbeidsinspectie 
Veiligheidscomité (HOC) 
Brandweer - Verzekeringen - Keuringsorganismen 
Leveranciers technisch materieel 

HOOFDTAAK EN DOEL VAN 
DE FUNCTIE 

1. Het uitoefenen van de functie van interne dienst voor preventie 
en bescherming op de werkvloer met het oog op het vervullen 
van de wettelijk voorgeschreven opdrachten en het creëren van 
een volwaardige werking van de dienst IDPB (gemeente, OCMW 
en gemeentelijk onderwijs) 

2. Instaan voor een veilig gebruik van infrastructuur, accommo-
daties en materiaal 

FUNCTIE-INHOUD Verantwoordelijkheid en taken 
1. Het verzekeren van de dienstverlening in het kader van 

wettelijke reglementeringen aangaande IDPB, ARAB en AREI 
 Controle 

• Het nazien van de diensten op de inachtneming van de 
veiligheidsvoorschriften, de gezondheid, de hygiëne en de 
verfraaiïng van de werkplaatsen en gebouwen 

• Reglementaire keuringen, technische nazichten en 
conformiteitscontroles van het machinepark, materiaal, 
liften en gebouwen en zorgen voor de administratieve 
opvolging (briefwisseling en uitnodiging van de 
keuringsdiensten - opvolging en controle) 

• Samenwerken met de arbeidsgeneeskundige dienst 
(bijhouden van medische controledossiers van het 
personeel - nazicht dat de controles effectief worden 
uitgevoerd) 

 Advies en preventie 
• Advies verlenen inzake veiligheidseisen bij opmaak van 

offertes (contact en overleg met andere diensten) 
• Bijwonen en verlenen van toelichting op bijeenkomsten van 

het Hoog Overleg Comité (HOC) 
• Jaarlijks diensten- en gebouwenbezoek organiseren naar de 

gebreken inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne en 
verfraaiïng van de werkplaatsen 

• Het adviseren en begeleiden van het personeel tot correcte 
naleving van de veiligheidsvoorschriften 

 Administratie 
• Jaar-, maand- en situatieverslagen opmaken, bijhouden en 

opvolgen 
• Secretariaatswerk Comité Veiligheid (HOC) 
• Het formuleren van voorstellen aan het schepencollege tot 

concrete oplossingen bij vaststelling van gebreken 
2. Instaan voor veilig gebruik materieel 

• Het adviseren over het gebruik van machines en gebruik 
van materialen en materieel 

• Het rapporteren en opvolgen van klachten, in overleg met 
de diensthoofden en de Schepen van openbare werken 

• Het geven van richtlijnen aan het personeel over het 
toepassen van de veiligheidsvoorschriften 

3. Bijhouden degelijk geordend klassement 
• Klasseren en bijhouden actuele dossiers 
• Bijhouden toepasselijke wetgeving en onderrichtingen 



• Archiveren documenten en dossiers 
4. Eigen vorming 

• Doornemen nieuwe reglementering 
• Doornemen relevante literatuur 
• Volgen van cursussen 

FLEXIBILITEIT   Voltijdse betrekking met flexibele werkuren 
 Na de diensturen beschikbaar zijn 

Functies die de ambtenaar kan overnemen 
 In principe, een voldoende flexibiliteit aan de dag leggen om 

werk van andere collega's over te nemen teneinde de 
continuïteit der diensten te verzekeren 

DIMENSIES Preventie – veiligheid – arbeidsbescherming - techniek 

ORGANIGRAM Dienst Openbare werken en Patrimonium – Cel Preventie, 
omvattende 1 FTE op niv B1-B3/C4-C5 onder leiding van 
diensthoofd Openbare werken en Patrimonium 

PROFIEL Kennis 
 Grondige kennis van producten, materialen en technieken 
 Kennis van de gemeentelijke organisatie van de diensten 
 Grondige kennis van het ARAB, AREI en de nodige veiligheids-

voorschriften 
 Actuele reglementeringen inzake IDPB – beschikken over het 

attest van preventie-adviseur op niveau B 
Vaardigheden 
 Over verantwoordelijkheidszin beschikken 
 Plannen en organiseren dienst IDPB 
 Kunnen leiding geven inzake opdrachten IDPB 
 Prioriteiten kunnen leggen 
 Conflictsituaties kunnen beheersen 

Attitude 
 klantvriendelijk zijn 
 vlot samenwerken met anderen 
 discretie en loyauteit 
 verantwoordelijkheidszin en stipt afwerken opdrachten 
 creativiteit 
 zin voor initiatief 
 enthousiasme en betrokkenheid bij de gemeente 
 vertrouwen oproepen en kunnen geven 
 zin voor correctheid, stiptheid en inhoudelijke zorg 
 bereidheid zich permanent bij te scholen en vorming te volgen 

Datum: aanpassing 15/05/07 Auteurs: ir. Dominik Ronse – José Demasure 

Exemplaar bestemd voor:  

 Voor akkoord, 

 



FUNCTIENAAM DIENSTHOOFD VRIJE TIJD 

NIVEAU A1a-A3a 

VROEGERE FUNCTIE Nieuwe functie 

RELATIES 1. Intern 
Gemeentesecretaris - Burgemeester - Schepencollege 
Alle andere gemeentelijke diensten 
Collega's 
Lid van het managementteam 

2. Extern 
Burgers 
Vlaamse en provinciale jeugd-, sport- en cultuuradministratie 
Jeugd-, Sport- en Cultuurraad 
Jeugd-, sport en cultuurverenigingen 

HOOFDTAAK EN DOEL VAN 
DE FUNCTIE 

1. Leiding geven en coördinatie van de Dienst Vrije Tijd. 
2. Beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk inzake de 

beleidsdomeinen Jeugd, Cultuur (waaronder bibliotheek), Sport 
en Kunstonderwijs. 

DIMENSIES Jeugd – cultuur – sport – bibliotheek – kunstonderwijs - HRM 

FUNCTIE-INHOUD Verantwoordelijkheid en taken 
1. Leiding geven en coördinatie van de Dienst Vrije Tijd 

• Opmaak opdrachten van de dienst 
• Voorbereiden werkzaamheden 
• Uitbrengen van adviezen aan het college 
• Coördineren werkzaamheden 
• Algemene controle over het verloop van de uitgevoerde 

opdrachten 
• Schakel tussen beleid en administratie via 

gemeentesecretaris en schepencollege 
2. Beleidsplanning 

• Het voorbereiden en (doen) uitvoeren van de 
beleidsplanning van de toegewezen beleidsdomeinen in 
overleg met bevoegde schepen 

3. Bijhouden degelijk geordend klassement 
• Klasseren en bijhouden actuele dossiers 
• Bijhouden toepasselijke wetgeving en onderrichtingen 
• Archiveren documenten en dossiers 

4. Eigen vorming 
• Doornemen nieuwe reglementering 
• Doornemen relevante literatuur 
• Volgen van cursussen 

FLEXIBILITEIT   Voltijdse betrekking met flexibele werkuren 
 Na de diensturen beschikbaar zijn 

Functies die de ambtenaar kan overnemen 
 In principe, een voldoende flexibiliteit aan de dag leggen om 

werk van andere collega's over te nemen teneinde de 
continuïteit der diensten te verzekeren 

ORGANIGRAM Dienst Vrije Tijd – Diensthoofd, omvattende 1 FTE op niv A1-
A3/B4-B5 onder leiding van de gemeentesecretaris 

PROFIEL Kennis 
 Basiskennis gemeentewet en administratief recht 
 Beschikken over een algemene achtergrond in het jeugd- rn 

cultuurwerk en in het bijzonder de jeugd- en 
cultuurverenigingen van de gemeente kennen 

 Grondige kennis over jeugd- en cultuurwetgeving en het jeugd- 
en cultuurbeleid 

 Algemene kennis van het management van het jeugd- en 
cultuurcentrum 

 Kennis van de relevante problematieken binnen de gemeente 
(jeugdwerk – jeugdwelzijn - cultuurparticipatie) 

 Opbouw en organisatie van de eigen dienst kennen in relatie 



met de provinciale overheid en het Vlaams Gewest 
 Interne documenten en gebruiksreglementen, voorgeschreven 

door de hogere overheid kennen 
 Aansprakelijkheids- en verzekeringsaspecten 
 Promotie- en reclametechnieken 
 Voldoende kennis i.v.m. informatica en burotica 

(tekstverwerking) 
Vaardigheden 
 Kunnen plannen en organiseren van eigen werk met beheer van 

de nodige budgetten 
 Leidinggevende, communicatieve en redactionele vaardigheden 

bezitten 
 Projecten kunnen opstarten en tot een goed einde brengen 
 Administratieve technieken beheersen 
 Zowel zelfstandig als in team kunnen werken 
 Creatief en praktisch zijn 
 Het beheersen van de informatie- en communicatietechnieken 
 Wetten, reglementen en voorschriften zich eigen kunnen maken 

en juist interpreteren 
Attitude 
 Zin voor nauwkeurigheid, stiptheid en orde 
 Bereidheid tot regelmatig en frequent avond- en weekendwerk, 

alsmede tijdens de schoolvakanties 
 Flexibele opstelling in functie van de wisselende en extra 

opdrachten 
 Zin voor verantwoordelijkheid 
 Kunnen omgaan met en inspelen op verschillende opvattingen 

en waarden van mensen met verschillende ideologische of 
politieke overtuigingen, sociale achtergrond. 

 Creatieve en leergierige instelling 
 Bereid zijn tot het verstrekken van informatie aan de 

verantwoordelijken en de betrokken mandaatdragers 
Datum: aanpassing 15/05/07 Auteurs: ir. Dominik Ronse – José Demasure 

Exemplaar bestemd voor:  

 Voor akkoord, 

 



FUNCTIEBESCHRIJVING 
 
FUNCTIENAAM 
 

SPORTPROMOTOR 
 

NIVEAU B1-B3/C4-C5 

RELATIES Intern : 
1. Sportfunctionaris 
2. Medewerkers Sportdienst 
3. Gemeentelijke Administratie 
Extern : 
1. Andere Sportstructuren 
2. Directie, leerkrachten en leerlingen van de onderwijsinstellingen. 
3. Gebruikers, organisatoren, deelnemers en lesgevers van de 

sportpromotieactiviteiten 
4. Burgers 

HOOFDTAAK EN DOEL 
VAN DE FUNCTIE 

 Administratief  ondersteunen van het gemeentelijk sportbeleid 
 Organiseren van een kwaliteitsvolle sportpromotie en -animatie in 

al zijn vormen 
 Klantvriendelijke organisatie van het sportinfrastructuurgebruik 

DIMENSIES  Altijd beschikbaar zijn voor avond- en weekendwerk 
 Medeverantwoordelijkheid voor een belangrijk deel van het 

gemeentelijk patrimonium 
MIDDELEN EN 
METHODES 

Computerapparatuur met industriële software alsmede specifieke 
toepassingen op de dienst. 

FUNCTIE-INHOUD 
 

 

Verantwoordelijkheden en taken : 
 
1. Overleg: 
 Deelname aan bijeenkomsten inzake sportpromotie en 

sportklassen 
 
2. Coördinatie en uitvoering: 
 Verzorgen van de administratieve taken van de sportdienst 

( contracten, gebruikskalender, uitlenen van sportmateriaal ) 
 Administratieve voorbereiding van de sportpromotie en inrichting 

van sportklassen 
 Helpen instaan voor de planning, uitvoering en evaluatie van 

eigen en door derden georganiseerde sportevenementen 
 
3. PR-functie: 
 Het helpen verzorgen van de algemene sportpubliciteit en 

informatie over de activiteiten op het sportcentrum 
 Sportpromotioneel overleg mt sportverenigingen die contractuele 

afspraken hebben 
 Het geven van lessen tijdens sportactiviteiten 

4. Vorming : 
 Zich permanent op de hoogte houden en bijscholen ivm nieuwe 

evoluties behorend tot het takenpakket 
5. Allerhande: 
 Vervangen van de sportfunctionaris tijdens diens afwezigheid, 

volgens afspraak 
 Beheer van de sportdocumentatie en tijdschriften 
 Het uitvoeren van extra taken in opdracht van de sportfunctionaris

 



ORGANIGRAM Plaats en relaties binnen het organigram : 
Werkt zelfstandig onder leiding van de sportfunctionaris. 
Wekelijkse briefing met de Schepen van Sport, de 
Gemeentesecretaris en het Schepenkollege.  

FLEXIBILITEIT Functies die de ambtenaar kan overnemen : 
Bij grote manifestaties : logistieke en materiële steun verlenen 
De continuïteit van de sportdienst verzekeren : avond- en overuren, 
alsook weekendwerk zijn hiertoe een vereiste. 

PROFIEL Kennis : 
 Basiskennis wetgeving toepasselijk in de sportsector. 
 Opbouw en organisatie eigen dienst 
 Beheer van interne documenten en gebruiksreglementen 

sportinfrastructuur 
 Beheers en exploitatieaspecten sportinfrastructuur 

Vaardigheden
 Kunnen plannen en organiseren eigen werk 
 Schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden 
 Zowel zelfstandig als in team kunnen functioneren 
 Kwaliteitsvol en klantgericht denken en handelen 
 Kunnen functioneren binnen bestuurs- en politieke verhoudingen 
 Gezag kunnen aanvaarden en overbrengen op anderen 
 Kunnen werken in piekmomenten 
 Kunnen organiseren van activiteiten en de organisatie-budgetten 

kunnen beheren 
 Creatief en praktisch zijn 

Attitude
• Zin voor orde, stiptheid, nauwkeurigheid, netheid en discretie 
• Flexibele opstelling in functie van de wisselende opdrachten 
• Zin voor verantwoordelijkheid 
• Zich willen bijscholen en inwerken in allerlei materies ivm  sport 

in de ruime context. 
• Rapportering aan de hiërarchische meerderen. 

Datum : aanpassing 15/05/07 Auteurs : Noël Wylin, Gemeentesecretaris  

Exemplaar bestemd voor :  

 
 Voor akkoord, 
 

 
 



FUNCTIEBESCHRIJVING 
 
FUNCTIENAAM 
 

BIBLIOTHECARIS 

WEDDESCHAAL B4-B5 

VROEGERE FUNCTIE Bibliothecaris 

RELATIES Intern : 
1. Gemeentesecretaris - Burgemeester - Schepenkollege 
2. Gemeentelijke diensten 
3. Collega's 
Extern : 
1. Burgers 
2. Leden van de Raad van Bestuur 
3. Vertegenwoordigers 
4. Leveranciers 
 

HOOFDTAAK EN DOEL 
VAN DE FUNCTIE 

Instaan voor het optimaal functioneren van de gemeentelijke 
bibliotheek. 
 

DIMENSIES • Over verantwoordelijkheidszin beschikken 
• Aanwezigheid tijdens de openingsuren en beschikbaarheid voor 

het personeel. 
• Bereid zijn avondwerk, indien nodig buiten de diensturen te 

werken 
MIDDELEN EN 
METHODES 

Computerapparatuur met industriële software alsmede specifieke 
toepassingen op de dienst. 

FUNCTIE-INHOUD 
 

 

Verantwoordelijkheden en taken : 
 
1. Instaan voor optimaal functioneren bibliotheek 
• Coördineren van de nodige werkzaamheden om de bibliotheek te 

laten functioneren 
• De bibliotheek uitbouwen tot infocentrum voor de plaatselijke 

bevolking. 
• Voldoen aan de normen van het decreet 
• Regelt de uitleendienst en treft de nodige schikkingen voor de 

uitbouw en de dienstverlening : 
* volwassenenafdeling 
* jeugdafdeling 
* informatie- en begeleidingsafdeling 
* leeszaalafdeling 
* afdeling AVM ( toekomst ) 
dit in overleg met de raad van bestuur 

• De collectie-opbouw verzorgen 
• De dienstverlening organiseren en optimaliseren 
• Administratief beheer. 
• De automatisatie van bepaalde bibliotheekfuncties doorvoeren 
• Promoten van de bibliotheek ( dienstverlening, uitbreidings-

activiteiten ). 
• Opmaak verslagen allerhande ( werkvergaderingen - werking ) 

met betrekking tot de bibliotheek 
• Opmaak briefwisseling eigen aan de dienst 
2. Bibliotheekmanagement 



• Leiden en coördineren van het personeel 
• Verantwoordelijk voor de opleiding en de dienstregeling van het 

personeel. 
• Optimaal organiseren van de materiële middelen, o.a. opvolgen 

van de begroting en aanvragen van toelagen. 
• Instaan voor een optimale interne en externe communicatie. 
• Onderhoud contacten met scholen en het verenigingsleven 
• Lid zonder stemrecht en secretaris van de 

Beheerraad/Beheerscommissie 
3. Boekenverwerking 
• Boeken rubriceren of helpen rubriceren samen met de 

medewerkers waarover hij/zij de leiding heeft 
• Binnengekomen zendingen controleren op de exactheid, alsmede 

op de overeenstemming met de bestelbon ( gevolg alle 
onregelmatigheden of tekortkomingen signaleren aan de 
gemeentelijke diensten. 

• Het bepalen van de leeftijdsgroepen voor de jeugdboeken 
• Verantwoordelijkheid voor de afschrijving en het verwijderen van 

boeken. 
4. Klantvriendelijkheid 
• Specifieke problemen van de klanten oplossen 
• Het rondleiden van groepen 
5. Rapportering 
• Werkafspraken maken met collega’s 
• Gegevens en materiaal doorgeven aan medewerkers 
• Jaarlijkse statistieken opstellen 
6. Eigen vorming 
• Nieuwe reglementering en relevante litteratuur doornemen 
• Evolutie op de boekenmarkt volgen 
• Bijscholing volgen 
7. Informatiebeheer 
• Dagelijkse briefwisseling doornemen en (laten) afhandelen 
• In- en uitgaande documenten klasseren 
• Geldstortingen doen aan de gemeenteontvanger 
 

ORGANIGRAM Plaats en relaties binnen het organigram : 
De bibliothecaris is het hoofd van het bibliotheekpersoneel en staat in 
voor de coördinatie van de taakverdeling. 
Regelmatig stafoverleg. 
 

FLEXIBILITEIT Functies die de ambtenaar kan overnemen : 
Alle taken van de bibliotheekassistenten. 
 

PROFIEL Kennis : 
• Grondige kennis van het Bibliotheekdecreet en de 

uitvoeringsbesluiten. 
• Functie van de gemeentelijke overheid en de gemeentelijke 

diensten ( elementaire kennis van de gemeentewet ) 
• Actuele kennis van het werkveld. 
• Brede algemene kennis van de literatuur 
• Basiskennis informatica 
• Kennis interne documenten 
• Samenstelling en informatiebehoeften van de lokale bevolking 



kennen 
Vaardigheden
• Leiding geven ( motivatie medewerkers, controleren, delegeren, 

begeleiden ), bestuursvaardig 
• Plannen en organiseren 
• Contactvaardig en comminicatief ingesteld zijn, vlot in de 

omgang, zowel naar de medewerkers als naar het publiek toe. 
• Public-relationvaardig ( promoten, optreden in het openbaar ) 
• Administratieve technieken beheersen 
• Taalvaardig zijn 
• Kunnen rapporteren 
• Vaardig zijn met computers ( programatuur bibliotheken ) 
Attitude
• discretie en loyauteit 
• verantwoordelijkheidszin en zelfstandigheid 
• flexibiliteit in de werkuren 
• creativiteit 
• zin voor initiatief 
• enthousiasme en betrokkenheid bij de werking van de bibliotheek 
• vertrouwen oproepen en kunnen geven 
• zin voor correctheid en inhoudelijke zorg 
• bereid zijn zich bij te scholen en vorming te volgen 

Datum : aanpassing 15/05/07 Auteurs : Noël Wylin, Gemeentesecretaris en José Demasure 

Exemplaar bestemd voor :  

 
 Voor akkoord, 
 
 



FUNCTIENAAM ANIMATOR 

NIVEAU C1-C3 

RELATIES 1. Intern 
Gemeentesecretaris - Burgemeester - Schepencollege 
Jeugd-en cultuurconsulent 
Alle andere gemeentelijke diensten 
Collega's 

2. Extern 
Burgers 
Vlaamse en provinciale jeugd- en cultuuradministratie 
Jeugd- en Cultuurraad 
Jeugd- en cultuurverenigingen 

HOOFDTAAK EN DOEL VAN 
DE FUNCTIE 

1. organisatie gemeentelijke speelpleinwerking 
2. o.l.v. de jeugd-en cultuurconsulent instaan voor verdere 

organisatie en optimalisatie van de jeugddienst 
3. organisatie gemeentelijke jeugd en cultuuractiviteiten. 

DIMENSIES Jeugd 

FUNCTIE-INHOUD Verantwoordelijkheid en taken 
1. Organisatie van de gemeentelijke speelpleinwerking. 
2. Coördineren van de monitorenwerking en het 

vrijwilligersbeleid. 
3. Organisatie diverse activiteiten voor kinderen en jongeren. 
4. Praktische organisatie en administratie uitleendienst bij 

afwezigheid van de verantwoordelijke. 
5. Waken over de kwaliteit en de kwantiteit van de 

speelpleinwerking, het vrijwilligersbeleid. 
6. Werkoverleg binnen de dienst. 
7. Contacten met andere gemeentediensten voor de 

voorbereiding van speelpleinwerking en andere initiatieven. 
8. Verstrekken van telefonische inlichtingen en verrichten van     

opzoekingen ten behoeve van de doelgroep van de 
jeugddienst, gemeenteraadsleden en de gemeentediensten. 

9. Op vraag van of bij afwezigheid van de jeugdconsulent:      
organisatie en coördinatie van bepaalde taken 

FLEXIBILITEIT   Voltijdse betrekking met flexibele werkuren 
 Na de diensturen beschikbaar zijn 

Functies die de ambtenaar kan overnemen 
 In principe, een voldoende flexibiliteit aan de dag leggen om 

werk van andere collega's over te nemen teneinde de 
continuïteit der diensten te verzekeren 

ORGANIGRAM Dienst Vrije Tijd – Cel Jeugd en Cultuur, omvattende 1 FTE op niv 
C1-C3 onder leiding van diensthoofd Vrije Tijd 

PROFIEL Kennis 
 Grondige kennis van de specifieke basiswetgeving eigen aan het 

vakgebied. 
 Elementaire kennis van de gemeentewet, de onderrichtingen 

m.b.t.  het administratief toezicht en de belangrijkste definities 
uit het administratief recht (toepasselijk deel). 

 Basiskennis van de organisatie en werking van het 
gemeentebestuur van Ingelmunster (organogram, 
takenpakketten, afbakening van verantwoordelijkheden, 
belangrijke procedures...). 

 Grondige kennis van de wetgeving, onderrichtingen en lokale 
regelingen met betrekking tot concreet toegewezen opdrachten. 

 Basiskennis vrijwilligersbeleid. 
Vaardigheden 
 Systematisch, doelgericht, ordelijk en conform de voorschriften 

of afspraken werken 
 Opdrachten zorgvuldig en correct kunnen uitvoeren 
 In staat zijn om tijdens een periode van hogere werkdruk het 

normale werktempo op te drijven (vooral tijdens 



schoolvakanties) 
 Administratieve technieken beheersen 
 Zowel zelfstandig als in team kunnen werken 
 Creatief en praktisch zijn 
 Initiatief tonen en zich niet louter beperken tot opgelegde taken 
 Een vriendelijke, beleefde en hulpvaardige houding aannemen 

ten aanzien van collega’s en burgers 
 Het beheersen van de informatie- en communicatietechnieken 
 Zorg dragen voor het beschikbaar gesteld materieel 
 Wetten, reglementen en voorschriften zich eigen kunnen maken 

en juist interpreteren 
Attitude 
 Zin voor nauwkeurigheid, stiptheid en orde 
 Bereidheid tot regelmatig en frequent avond- en weekendwerk, 

alsmede tijdens de schoolvakanties 
 Flexibele opstelling in functie van de wisselende en extra 

opdrachten 
 Zin voor verantwoordelijkheid 
 Kunnen omgaan met en inspelen op verschillende opvattingen 

en waarden van mensen met verschillende ideologische of 
politieke overtuigingen, sociale achtergrond.  

 Inlevingsvermogen in de leefwereld van het doelpubliek 
 Creatieve en leergierige instelling 
 Bereid zijn tot het verstrekken van informatie aan de 

verantwoordelijken en de betrokken mandaatdragers 
Datum: 15/05/07 Auteurs: Ilse Catteeuw 

Exemplaar bestemd voor:  

 Voor akkoord, 

 



FUNCTIENAAM BUSBEGELEIDER 

NIVEAU E1-E3 

RELATIES 1. Intern 
Gemeentesecretaris - Burgemeester - Schepencollege 
Directeurs van de gemeentescholen 
Alle andere gemeentelijke diensten 
Collega's 

2. Extern 
Leerlingen 
Ouders 

HOOFDTAAK EN DOEL VAN 
DE FUNCTIE 

Zorgen voor begeleiding van leerlingen op de busritten ’s morgens 
naar school en ’s avonds naar huis 

FUNCTIE-INHOUD Verantwoordelijkheid en taken 
1. Verantwoordelijk voor de leerlingen die vervoerd worden 

van school naar huis en omgekeerd 
2. Kinderen helpen bij het in- en uitstappen 
3. Zorgen voor orde en rust op de bus 
4. Er zorg voor dragen dat de leerlingen veilig worden 

vervoerd 
5. belangrijke informatie over de busrit doorgeven aan 

betrokkenen 
FLEXIBILITEIT   Inspringen voor collega’s waar nodig 

ORGANIGRAM Dienst Vrije Tijd – Cel begeleiding en toezicht, omvattende 1 FTE 
op niv E1-E3 onder leiding van diensthoofd Vrije Tijd 

PROFIEL Kennis 
 Kennis van de veiligheidsvoorschriften 

Vaardigheden 
 Goed kunnen omgaan met kinderen 
 Onveilige situaties goed kunnen inschatten 
 Tijdig en correct handelen wanneer zich onvoorspelbare of 

onveilige situaties voordoen 
Attitude 
 Zin voor verantwoordelijkheid en stiptheid 
 Collegialiteit 
 Goede contacten met ouders en leerkrachten handhaven 

Datum: 15/05/07 Auteurs: Ilse Catteeuw 

Exemplaar bestemd voor:  

 Voor akkoord, 

 



 

 

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 

 8770 INGELMUNSTER, 24 april 2007 

Telefoon: 051/337400 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

Bijlage 2 bij de gemeenteraadsbeslissing van 15 mei 
2007 

Dossier behandeld door: 
 ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 
 E-mail: secretaris@ingelmunster.be 

Betreft: Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – Geldelijk statuut 

Aan de bijlage ‘Geldelijk statuut’ wordt het volgende aangevuld of gewijzigd: 

Bijlage 1 – Referteweddeschalen 

1. Administratief personeel  

Aan de graden Administratief hoofdmedewerker, Deskundige Netwerk- en IT-beheer, Communicatie- 
en Informatieambtenaar en Deskundige werkleiding in het bevorderingsniveau C worden toegevoegd: 
Deskundige burgerzaken 
Sportpromotor 
 
Aan de graden Sportfunctionaris, Milieuambtenaar, Deskundige Netwerk- en IT-beheer, 
Communicatie- en Informatieambtenaar en Deskundige werkleiding in het niveau B worden 
toegevoegd: 
Deskundige Financiën 
Deskundige burgerzaken 
Deskundige GIS 
Deskundige RO 
Sportpromotor 
 
Aan de graden Bestuurssecretaris, Industrieel ingenieur, Stedenbouwkundig ambtenaar en 
Diensthoofd Vrije Tijd in het niveau A – afgeplatte structuur wordt toegevoegd: 
Stafmedewerker Communicatie 
Stafmedewerker Financiën 
Stafmedewerker Personeel, organisatie-ontwikkeling en archiefbeheer 
Preventie-adviseur 
 
Aan de graad administratief medewerker wordt toegevoegd: 
Animator 
 
Aan de graden van technisch beambte en schoonmaakpersoneel wordt toegevoegd: 
Busbegeleider 
 



 

 

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 

 8770 INGELMUNSTER, 24 april 2007 

Telefoon: 051/337400 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

Bijlage 3 bij de gemeenteraadsbeslissing van 15 mei 
2007 

Dossier behandeld door: 
 ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 
 E-mail: secretaris@ingelmunster.be 

Betreft: Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – Evaluatie 

Aan de bijlage 2 van het Personeelsstatuut ‘Evaluatiecriteria – Functierelevante criteria’ wordt het 
volgende aangevuld of gewijzigd: 
 
Aan de graden van niveau A wordt toegevoegd:  
Stafmedewerker communicatie 
Stafmedewerker financiën 
Stafmedewerker personeel, organisatieontwikkeling en archiefbeheer 
Preventie-adviseur 
 
Aan de graden van niveau B worden toegevoegd: 
Deskundige financiën 
Deskundige burgerzaken 
Deskundige GIS 
Deskundige RO 
Sportpromotor 
 
Aan de graden van niveau C4 worden toegevoegd: 
Deskundige burgerzaken 
Sportpromotor 
 
Aan de graden van niveau C (administratief personeel) worden toegevoegd: 
Animator 
 
Aan de graden van niveau E worden toegevoegd: 
Busbegeleider 



 

 

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 

 8770 INGELMUNSTER, 24 april 2007 

Telefoon: 051/327400 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

Bijlage 4 bij de gemeenteraadsbeslissing van 15 mei 
2007 

Dossier behandeld door: 
 ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 
 E-mail: secretaris@ingelmunster.be 

Betreft: Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – Beoordelaars per dienst 

BEOORDELAARS EVALUATIEGESPREKKEN 
 

Lijst van de beoordelaars per dienst 
 

DIENST Eerste beoordelaar Tweede beoordelaar 
Diensthoofden   
Bestuurssecretaris Gemeentesecretaris  
Industrieel Ingenieur Gemeentesecretaris  
Stedenbouwkundig Ambtenaar Gemeentesecretaris  
Diensthoofd Vrije Tijd Gemeentesecretaris  
Dienst Interne Zaken   

Cel secretarie en onthaal 
  

Adm. Medew. Bestuurssecretaris Gemeentesecretaris 

Cel ICT 
  

Stafmedewerker Communicatie Gemeentesecretaris  
Deskundige Netwerk-&IT-beheer Bestuurssecretaris Gemeentesecretaris 

Cel Financiën 
  

Stafmedewerker Financiën Financieel beheerder Gemeentesecretaris 
Deskundige financiën Financieel beheerder Bestuurssecretaris 
Administratief medewerker Financieel beheerder Bestuurssecretaris 

Cel Personeel 
  

Stafmedewerker personeel, 
organisatie-ontwikkeling en 
archiefbeheer 

Gemeentesecretaris  

Administratief medewerker Stafm. personeel, OO en 
archiefbeheer 

Bestuurssecretaris 

Cel Burgerlijke stand en 
bevolking 

  

Administratief Hoofdmedewerker Bestuurssecretaris Gemeentesecretaris 
Deskundige Cel Burgerzaken Bestuurssecretaris Gemeentesecretaris 
Adm. Medew. Desk. Cel Burgerzaken of 

Adm. Hoofdmedewerker 
Bestuurssecretaris 



 

 

Dienst Openbare Werken en Patrimonium 
Adm. Medew. Stedenbouwk. Ambtenaar Industrieel Ingenieur 
Preventie-adviseur Gemeentesecretaris  

Cel Uitvoering 
  

Deskundige Werkleiding Industrieel Ingenieur Gemeentesecretaris 
Techn.Medew. Deskundige Werkleiding Industrieel Ingenieur 
Techn. Assistent Deskundige Werkleiding Industrieel Ingenieur 
Technisch Beambte Deskundige Werkleiding Industrieel Ingenieur 

Cel onderhoud en toezicht 
  

Technisch assistent Afh. van de dienst Industrieel Ingenieur 
Technisch Beambte Afh. van de dienst Industrieel Ingenieur 
Dienst Grondgebied 
Adm. Medew. Stedenbouwk. Ambtenaar Industrieel Ingenieur 

Cel Leefilieu 
  

Milieuambtenaar Stedenbouwk. Ambtenaar Gemeentesecretaris 

Cel RO en stedenbouw 
  

Deskundige GIS Stedenbouwk. Ambtenaar Gemeentesecretaris 
Deskundige RO Stedenbouwk. Ambtenaar Gemeentesecretaris 
Adm. Hoofdmedew. Stedenbouwk. Ambtenaar Gemeentesecretaris 
Dienst Vrij Tijd 

Cel Sport 
  

Sportfunctionaris Diensthoofd Vrije Tijd Gemeentesecretaris 
Adm. Medew. Sportfunctionaris Diensthoofd Vrije Tijd 
Sportpromotor Sportfunctionaris Diensthoofd Vrije Tijd 

Cel Bibliotheek 
  

Bibliothecaris Diensthoofd Vrije Tijd Gemeentesecretaris 
Bibliotheekassistent Bibliothecaris Diensthoofd Vrije Tijd 
Collectieverzorger Bibliothecaris Diensthoofd Vrije Tijd 

Cel Jeugd en Cultuur 
  

Jeugd- en Cultuurconsulent Diensthoofd Vrije Tijd Gemeentesecretaris 
Animator J&C-consulent Diensthoofd Vrije Tijd 
Adm. Medew. J&C-consulent Diensthoofd Vrije Tijd 

Cel begeleiding en toezicht 
  

Busbegeleider Schooldirecteur Diensthoofd Vrije Tijd 

 
 
(gewijzigd per beslissing van de gemeenteraad van 15 mei 2007) 







 

 

 
    8   Organogram van de gemeentelijke diensten – vaststelling na wijziging 

De Raad, 
Gelet op art. 75 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de beslissing van heden waarin de gemeenteraad de formatie van het 
gemeentepersoneel, na wijziging, vaststelt; 

Overwegende dat het organogram de organisatiestructuur van de gemeentelijke 
diensten en de onderlinge gezagsverhoudingen aangeeft; 

Gelet op art. 96 van het gemeentedecreet, dat aangeeft dat er in elke gemeente een 
managementteam moet zijn; 

Overwegende dat het lidmaatschap van het managementteam opgenomen moet 
worden in het organogram; 

Overwegende dat het organogram specifieke staffuncties onderscheidt die de 
gemeentesecretaris beleidsmatig ondersteunen voor die domeinen waartoe ze specifiek deskundig 
zijn; 

Gelet op het advies van het managementteam van 24 april 2007; 

Gelet op het advies van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 25 april 
2007; 

Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van de gemeente 
Ingelmunster van 14 mei 2007; 

Gelet op het ontwerp van organogram in bijlage; 

BESLUIT: met 18 stemmen voor en 2 onthoudingen 

artikel 1: Het organogram van het gemeentepersoneel, toegevoegd als bijlage, wordt 
vastgesteld. 



SCHEPENCOLLEGE

SECRETARIS

BURGEMEESTER

GEMEENTERAAD

FINANCIEEL
BEHEERDER

DIENST
VRIJE TIJD

DIENST
GRONDGEBIED

DIENST
ADMINISTRATIE

DIENST
OPENBARE WERKEN

& PATRIMONIUM
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0,5 Kabinetsmedewerker
(A1a-A3a)



DIENST
ADMINISTRATIE

BESTUURSSECRETARIS
A1a-A3a (S)
- Lid MAT -

CEL
FINANCIEN

CEL
BURGERLIJKE

STAND EN
BEVOLKING

1 Stafmedew. Financ. A1a-A3a * (S) - staflid
1 Deskundige Boekhouden B1-B3 (S)
1 Administratief Medewerker C1-C3 (S)

1 Adm. Hoofdmedew.* C4-C5 (S)
1  Desk. Burgerzaken° B1-B3/C4-C5 (S)
1 Administratief  Medewerker C1-C3 (S)

CEL
ICT

CEL
SECRETARIE
& ONTHAAL

CEL
PERSONEEL &
ORGANISATIE-
ONTWIKKELING

1 Stafmedew. Personeel. - Org.ontw.- Archief
                                       A1a-A3a SOCM (S) - staflid
1 Administratief Medewerker C1-C3 (S)

1 Stafmedew. Communicatie  A1a-A3a
                                       SOCM  (S)- staflid
1 Deskundige Netwerk- en IT-beheer
                            B1-B3/C4-C5 (S) - staflid

3 Adm. MedewerkersC1-C3 (S)
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ONTVANGER*
FINANCIEEL BEHEERDER°

- Lid MAT -

 S = Statutair
 C = Contractueel
 SOCM = Sociale Maribel
 Gesco = Gesubsidieerd Contractueel
-----------------------------------------------------

 * = uitdovende functie

 ° = geblokkeerde functie



DIENST
GRONDGEBIED

STEDENBOUWKUNDIG &
DUURZAAMHEIDSAMBTENAAR

A1a-A3a (S)
- Lid MAT -

CEL
MILIEU

CEL
RUIMTELIJKE
ORDENING &

STEDENBOUW

1 Milieuambtenaar B1-B3 (S)
1 Deskundige GIS B1-B3 (S)
1 Adm. Hoofdmedewerker C4-C5 * (S)
1 Deskundige RO  B1-B3/C4-C5 ° (S)

0,5 Administratief Medewerker
C1-C3 (S)
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 S = Statutair
 C = Contractueel
 SOCM = Sociale Maribel
 Gesco = Gesubsidieerd Contractueel
-----------------------------------------------------

 * = uitdovende functie

 ° = geblokkeerde functie



DIENST
OPENBARE WERKEN EN

PATRIMONIUM

IND. INGENIEUR
A1a-A3a (S)
- Lid MAT -

CEL
UITVOERING

1 Deskundige Werkleiding
B1-B3/C4-C5 (S)

0,5 Administratief Medewerker
C1-C3 (S)

OPENBARE WERKEN &
PATRIMONIUM

1 Technisch Medewerker  C1-C3 (S)

GROEN & BEGRAAFPLAATSEN
1 Technisch Medewerker C1-C3 (S)

2 Techn. Assistenten D1-D3 (S)
2 Techn. Assistent Gesco D1-D3 (C)
6 Techn. Beambten Gesco E1-E3 (C)

5 Technisch Assistenten D1-D3 (S)
1 Technisch Assistent Gesco D1-D3 (C)
3 Technsich Beambten Gesco E1-E3 (C)
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 S = Statutair
 C = Contractueel
 SOCM = Sociale Maribel
 Gesco = Gesubsidieerd Contractueel
-----------------------------------------------------

 * = uitdovende functie

 ° = geblokkeerde functie

CEL ONDERHOUD
& TOEZICHT

1 Preventieadviseur
A1a-A3a (S) - staflid

6,5 VE Poetsvrouw E1-E3 (C)

1 Techn. Medew. C1-C3 (S)
1 Techn. Assistent D1-D3 (C)
1 Techn. Beambte E1-E3 (C)
4 Techn. Beambte Gesco E1-E3 (C)



DIENST
VRIJE TIJD

1 Diensthoofd Vrije Tijd
A1a-A3a (S)
- Lid MAT -

CEL
JEUGD EN CULTUUR CEL

SPORT
CEL

BIBLIOTHEEK

1 Sportfunctionaris B4-B5 (S)
1 Sportpromotor C1-C3 * (C)
1 Sportpromotor B1-B3/C4-C5 ° (C)

1 Bibliothecaris B4-B5 (S)
2 Bibliotheekassistenten C1-C3 (S)
1 Collectieverzorger D1-D3 (S)
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1 Jeugd- en Cultuurconsulent B1-B3 (C)
1 Animator C1-C3 (C)

 S = Statutair
 C = Contractueel
 SOCM = Sociale Maribel
 Gesco = Gesubsidieerd Contractueel
-----------------------------------------------------

 * = uitdovende functie

 ° = geblokkeerde functie

1 Adm. Medew. C1-C3 SOCM (C)

CEL
BEGELEIDING &

TOEZICHT

1 VE Busbegeleider E1-E3 (C)



 

 

 
    9   Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – goedkeuring wijzigingen 

De Raad, 
Gelet op zijn besluit van 23 december 1997 waarbij het personeelsstatuut met onder 

meer het administratief statuut en de bijlagen, zoals het geldelijk statuut, het reglement 
betreffende het contractueel personeel en het vormingsreglement werd vastgesteld en de latere 
wijzigingen; 

Gelet op de beslissing van heden tot wijziging van de personeelsformatie en van het 
organogram van het gemeentepersoneel; 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid het artikel 105 dat in werking trad per 1 
januari 2006; 

Overwegende dat art. 116 van het gemeentedecreet minimale voorwaarden, onder 
meer, voor de rechtspositieregeling van het personeel te formuleren door de Vlaamse regering in 
het vooruitzicht stelt; 

Overwegende dat deze minimale voorwaarden 16 maanden na het van kracht worden 
van art. 105 van het gemeentedecreet nog steeds niet door de Vlaamse regering geformuleerd 
werden; 

Overwegende dat de memorie van toelichting bij het gemeentedecreet stelt dat de 
concrete uitwerking van het gemeentelijke personeelsbeleid valt binnen de gemeentelijke 
autonomie; 

Overwegende dat de wijzigingen aan de rechtspositieregeling tot doel hebben de 
voorwaarden te creëren voor het invullen van de personeelsformatie op een efficiënte manier; 

Overwegende dat de wijzigingen overgenomen zijn van het ontwerp van 
rechtspositieregeling dat op dit ogenblik in voorbereiding is; 

Overwegende dat deze wijzigingen handelen over de algemene bepalingen, in het 
bijzonder het invoeren van een procedure voor interne personeelsmobiliteit, de werving en de 
bevordering; 

Gelet op het advies van het managementteam van 24 april 2007; 

Gelet op het advies van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 25 april 
2007 

Gelet op het protocol van niet-akkoord van het bijzonder onderhandelingscomité van 
de gemeente Ingelmunster van 14 mei 2007; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 2 onthoudingen 

artikel 1: Bij art. 1 van het personeelsstatuut wordt toegevoegd na ‘het statutair 
gemeentepersoneel’ ‘en het kabinets- en fractiepersoneel, zoals bedoeld in het 
besluit van de Vlaamse regering van 12 januari 2007’. 

artikel 1: Art. 3 van het personeelsstatuut wordt geschrapt en vervangen door: 

Art. 3 - In dit besluit wordt verstaan onder: 
1° de aanstellende overheid: 
a) de gemeenteraad, voor de gemeentesecretaris en de financieel beheerder van de gemeente; 
b) de gemeenteraad, voor andere leden van het managementteam van de gemeente dan de 
personeelsleden, vermeld in punt a), behalve wanneer hij zijn bevoegdheid tot aanstelling met 
toepassing van artikel 43 van het gemeentedecreet gedelegeerd heeft aan het college van 
burgemeester en schepenen; 
c) het college van burgemeester en schepenen, voor de overige personeelsleden van de gemeente, 
en, met toepassing van artikel 58 van het gemeentedecreet, de gemeentesecretaris; 
2° het hoofd van het personeel: de gemeentesecretaris; 
3° het personeelslid: zowel het statutaire personeelslid als het contractuele personeelslid; 
4° het statutaire personeelslid: elk personeelslid dat bij eenzijdige beslissing van de overheid vast 
aangesteld is in statutair dienstverband, evenals het personeelslid dat bij eenzijdige beslissing van 
de overheid toegelaten is tot de proeftijd met het oog op een vaste aanstelling in statutair 
dienstverband; 
5° het statutaire personeelslid op proef: elk personeelslid dat bij eenzijdige beslissing van de 
overheid toegelaten is tot de proeftijd met het oog op een vaste aanstelling in statutair 
dienstverband; 



 

 

6° het vast aangestelde statutaire personeelslid: het personeelslid dat bij eenzijdige beslissing van 
de overheid vast is aangesteld in statutair dienstverband, ook genoemd ‘in vast verband benoemd’ 
in afdeling 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders; 
7° het contractuele personeelslid: elk personeelslid dat in dienst is genomen bij 
arbeidsovereenkomst, conform de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; 
8° het contractuele personeelslid op proef: het contractuele personeelslid in de proeftijd; 
9° graad: benaming voor een groep van gelijkwaardige functies of benaming voor een specifieke 
functie; 
10° functiebeschrijving: de weergave van de functie-inhoud en van het functieprofiel, waaronder 
de competenties; 
11° competenties: de kennis, vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en attitudes die nodig zijn 
voor de uitoefening van een functie. 

artikel 2: Art. 4 van het personeelsstatuut wordt geschrapt en vervangen door: 

Art. 4 - §1. De personeelsformatie vermeldt per graad het aantal betrekkingen. Dat aantal wordt 
uitgedrukt in voltijdse equivalenten. 
§2. De personeelsformatie geeft, in voorkomend geval, het onderscheid weer tussen de statutaire 
betrekkingen enerzijds en de contractuele betrekkingen, ingesteld met toepassing van artikel 104, 
§2, 3° tot en met 6°, van het gemeentedecreet. 
De contractuele betrekkingen, vermeld in het eerste lid, behelzen zowel bestendige betrekkingen 
als tijdelijke betrekkingen die ingesteld worden voor projecten. 
§3. De personeelsformatie bevat, in voorkomend geval: 
1° de betrekkingen die bestemd zijn voor de kabinetten van de burgemeester en de schepenen en 
de fracties in de raad; 
2° de bezette statutaire betrekkingen die overtallig zijn of die het voorwerp zijn van een andere 
rangindeling binnen de personeelsformatie. 
§4. De graden worden ingedeeld in vijf niveaus. De niveaus stemmen, met uitzondering van de 
niveaus D en E, overeen met een diplomavereiste van een bepaald onderwijsniveau. 
De niveaus en de daarmee overeenstemmende diploma’s of getuigschriften zijn: 
1° niveau A: ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een 
diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs; 
2° niveau B: ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus 
of daarmee gelijkgesteld onderwijs; 
3° niveau C: een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs; 
4° niveau D: geen diplomavereiste; 
5° niveau E: geen diplomavereiste. 
§5. Per niveau worden de graden hiërarchisch gerangschikt in rangen. Elke rang wordt aangeduid 
met twee letters. De hoofdletter geeft het niveau aan, de kleine letter situeert de rang in dat 
niveau. De rangen geven het relatieve gewicht van de betrekkingen binnen het niveau weer. 
De rangen per niveau zijn: 
1° in niveau A: 
a) voor de basisgraad: Av; 
b) voor de hogere graden, in opklimmende volgorde: Ax, Ay en Az; 
c) voor de hogere specifieke graden, in opklimmende volgorde: Axb, Ayb; 
2° in niveau B: 
a) voor de basisgraad: Bv; 
b) voor de hogere graad: Bx; 
3° in niveau C: 
a) voor de basisgraad: Cv; 
b) voor de hogere graad: Cx; 
4° in niveau D: 
a) voor de basisgraad: Dv; 
b) voor de hogere technische graad: Dx; 
5° in niveau E: Ev. 
Er kunnen geen andere rangen ingesteld worden. 
Een betrekking wordt in een graad gesitueerd op basis van de functiebeschrijving. 
Art. 4bis - §1. Met behoud van de toepassing van de specifieke regels per procedure wordt een 
vacante betrekking, ongeacht haar rangindeling, vervuld op een van de volgende manieren: 
1° door een aanwervingsprocedure; 
2° door een bevorderingsprocedure; 
3° door de procedure van interne personeelsmobiliteit; 



 

 

4° door een combinatie van de procedures, vermeld in punt 1° en 2°, 1° en 3°, 2° en 3° of in punt 
1°, 2° en 3°. 
Bij de aanwervingprocedure worden tegelijk personen extern aan het bestuur en personen in dienst 
van het bestuur uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de betrekking. 
Bij de bevorderingsprocedure en bij de procedure van interne personeelsmobiliteit worden alleen 
personeelsleden in dienst van het bestuur uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de 
betrekking. 
§2. De aanstellende overheid verklaart de betrekking open. 
De aanstellende overheid bepaalt bij de openverklaring van de betrekking volgens welke procedure 
of procedures ze vervuld wordt. 
§3. In afwijking van §1, eerste lid en §2, tweede lid, kan de raad vaststellen dat bepaalde 
betrekkingen alleen of bij voorrang vervuld worden: 
1° door een bevorderingsprocedure; 
2° door een procedure van interne personeelsmobiliteit; 
3° door de combinatie van een bevorderingsprocedure en de procedure van interne 
personeelsmobiliteit; 
4° door een bevorderingsprocedure of een procedure van interne personeelsmobiliteit. 
Alleen als de raad de keuzemogelijkheid, vermeld in §1, punt 4° heeft vastgesteld, bepaalt de 
aanstellende overheid welke van de twee procedures van toepassing is. 

artikel 3: Van art. 17 van het personeelsstatuut wordt ‘bij de vacantverklaring’ geschrapt. 

artikel 4: Van art. 22 van het personeelsstatuut wordt ‘de gemeentewet’ vervangen door ‘het 
gemeentedecreet’. 

artikel 5: ‘TITEL 1 - TOELATINGSVOORWAARDEN’ van Deel II – Werving van het 
personeelsstatuut wordt vervangen door ‘TITEL 1 – DE ALGEMENE 
TOELATINGSVOORWAARDEN’ 

artikel 6: Art. 25 van het personeelsstatuut wordt geschrapt en vervangen door: 

Art. 25 - Om toegang te hebben tot een functie bij een bestuur moeten de kandidaten: 
1° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze 
postuleren; 
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
3° 
a) voor een statutaire functie, voldoen aan de nationaliteitsvereiste, zoals vastgesteld in de 
Europese en Belgische wetgeving ter zake; 
b) voor een contractuele functie, Belg zijn als de uit te oefenen functie een rechtstreekse deelname 
aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvat die strekken tot de 
vrijwaring van de belangen van het bestuur;  
4° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving 
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 
Het passende gedrag in punt 1° wordt onder meer aangetoond door een getuigschrift van goed 
zedelijk gedrag. Als daarin ongunstige vermeldingen voorkomen, mag de kandidaat daarover een 
verklarende nota voorleggen. 
De medische geschiktheid van de kandidaat in punt 4° moet vaststaan op het ogenblik, vastgesteld 
in de welzijnswetgeving. 

artikel 7: Art. 26 tot en met art. 32 van het personeelsstatuut worden geschrapt en 
vervangen door: 

Art. 26 - §1. Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten: 
1° voldoen aan de vereiste inzake de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen 
in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; 
2° slagen voor de selectieproeven. 
§2. Bovendien moeten de kandidaten: 
1° voor de functies in de basisgraden van niveau A, B en C, voldoen aan de diplomavereiste die 
geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is; 
2° voor de functies in de hogere rangen van niveau A, B en C: 
a) voldoen aan de diplomavereiste, vermeld in punt 1°; 
b) een minimaal aantal jaren relevante beroepservaring hebben; 
3° voor een functie in de technische hogere rang van niveau D: 
a) desgewenst, voldoen aan een diplomavereiste; 
b) een minimaal aantal jaren relevante beroepservaring hebben. 



 

 

Alleen de diploma’s die per niveau vermeld worden in bijlage I van dit besluit, komen in 
aanmerking bij aanwerving. 
De aanstellende overheid kan aanvullende aanwervingsvoorwaarden formuleren in het 
vacaturebericht, specifiek gericht op de vacature. 
Art. 27 - De diplomavereiste, die als regel geldt voor de niveaus A, B en C, kan uitzonderlijk en op 
grond van vooraf vastgestelde, objectieve criteria vervallen op voorwaarde dat: 
1° de functie noch op basis van de functiebeschrijving, noch krachtens een reglementering van de 
hogere overheid een specifiek diploma vergt, en het algemene capaciteitsniveau en het potentieel 
van de kandidaten belangrijker zijn dan een diploma; 
2° het wegvallen van de diplomavereiste gecompenseerd wordt door een vereiste inzake 
rechtstreeks nuttige ervaring; 
3° er een specifieke selectieprocedure vastgesteld wordt en de kandidaten daarvoor slagen. 
In voorkomend geval beslist de aanstellende overheid vóór de openverklaring van de functie om 
geen diplomavereiste op te leggen. 
Art. 28 - In afwijking van artikel 26, §1, 2°, kan de raad bepalen dat kandidaten die reeds slaagden 
voor gelijkwaardige selectieproeven voor een functie in dezelfde graad als de te begeven functie, 
geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van deelname aan de selectieproeven.  
Het personeelslid dat tewerkgesteld is in een deeltijdse functie na het slagen voor selectieproeven, 
is vrijgesteld van nieuwe selectieproeven wanneer de wekelijkse prestaties binnen die functie 
uitgebreid worden of wanneer de functie voltijds wordt. 

artikel 8: Art. 33 tot en met art. 35 van het personeelsstatuut worden geschrapt en 
vervangen door: 

Art. 33 - §1. Aan elke aanwerving gaat een externe bekendmaking van de vacature met een 
oproep tot kandidaten vooraf. 
Elke oproep tot kandidaten gebeurt via de gemeentelijke website, via de communicatiekanalen van 
de VDAB en via een oproep in minstens twee, lokaal of regionaal verschijnende kranten. 
De aanstellende overheid stelt na de openverklaring van een of meer betrekkingen de inhoud van 
het vacaturebericht vast en kiest de gepaste bekendmakingskanalen op basis van de door de raad 
vastgestelde algemene regels. 
§2. De bepalingen van §1 zijn niet van toepassing als de aanstellende overheid bij de 
openverklaring beslist een beroep te doen op een bestaande wervingsreserve die geldig is voor de 
vacature. 
De bepalingen van §1 zijn evenmin van toepassing wanneer de wekelijkse prestaties van een 
deeltijdse betrekking in de personeelsformatie uitgebreid worden, of wanneer die betrekking 
omgezet wordt in een voltijdse betrekking. Als er meerdere personeelsleden deeltijds werken in 
een betrekking van dezelfde graad, richt het college van burgemeester en schepenen een oproep 
tot die personeelsleden voor de vervulling van de extra uren en maakt ze haar keuze op basis van 
een vergelijking van de kandidaturen. 
§3. De minimale termijn tussen de datum van de bekendmaking van de vacature en de uiterste 
datum voor de indiening van de kandidaturen wordt vastgesteld op 15 kalenderdagen. 
Art. 34 - Aan elke aanwerving gaat een selectieprocedure vooraf. 
Art. 35 – §1. Om aan de selectieprocedure te mogen deelnemen moeten de kandidaten op de dag 
van het afsluiten van de inschrijvingen voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden, vermeld 
in art. 25, 1° tot en met 3°, en aan de andere aanwervingsvoorwaarden, de selectie uitgezonderd. 
Het bewijs dat de kandidaten voldoen aan de diplomavereiste van art. 26 §2 moet, op straf van 
uitsluiting voor de selectieprocedure, geleverd worden op de uiterste datum gesteld voor het 
afsluiten van de inschrijvingen. 
§2. De aanstellende overheid beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen en van de 
voorgelegde bewijzen, vermeld in §1, eerste en tweede lid, behalve als de raad de aanstellende 
overheid is. In dat geval beoordeelt het College van Burgemeester en Schepenen de geldigheid. 
Op basis van die beoordeling wordt beslist welke kandidaten definitief tot de selectieprocedure 
worden toegelaten. De kandidaten die geweigerd worden, worden daarvan schriftelijk op de hoogte 
gebracht met vermelding van de reden voor de weigering. 
Voor de deelname aan de selectieprocedure volstaat een kopie of een gewoon afschrift voor de 
bewijzen, vermeld in §1. Eventuele eensluidend verklaarde afschriften worden alleen gevraagd aan 
de kandidaten die geslaagd zijn voor de selectie. 

artikel 9: ‘TITEL 4 – AANWERVINGSEXAMENS, EXAMENPROGRAMMA’S, BEOORDELING EN 
COMMISSIES’ van Deel II – Werving van het personeelsstatuut wordt vervangen 
door ‘TITEL 4 – DE SELECTIEPROCEDURE’. 

artikel 10: Art. 36 tot en met art. 46 worden geschrapt en vervangen door: 



 

 

Art. 36 - De selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van een of meer 
selectietechnieken. De selectiecriteria en de selectietechnieken worden afgestemd op de 
functiebeschrijving van de functie. Voor functies van dezelfde graad zijn de selectietechnieken 
gelijkwaardig. 
Een selectiecommissie die uitsluitend uit deskundigen bestaat, voert de selectie uit. Ten minste een 
derde van de leden zijn deskundigen die extern zijn aan het eigen bestuur. De leden van de raad 
en van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen lid zijn van een selectiecommissie 
in een selectieprocedure voor het eigen bestuur. 
De kandidaten voor een selectieprocedure worden veertien kalenderdagen vooraf schriftelijk op de 
hoogte gebracht van de data of de periodes waarop, in voorkomend geval, de verschillende 
stappen van de selectieprocedure zullen plaatsvinden. 
Indien het aantal kandidaturen hoger is dan 8 wordt een preselectie doorgevoerd. 
Van elk onderdeel van de selectieprocedure wordt een verslag van de verrichtingen opgesteld. 
De selectiecommissie kan geldig beraadslagen wanneer de helft van de leden aanwezig is. De 
beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid genomen. 
Art. 37 - §1. Voor de aanvang van een selectie en binnen de grenzen van de algemene regels die 
de raad met toepassing van artikel 36 heeft vastgesteld, stelt de aanstellende overheid de concrete 
selectieprocedure vast. 
Ze bepaalt: 
1° de selectiecriteria; 
2° de keuze van de selectietechnieken, waaronder, in voorkomend geval, het gebruik van een 
valide selectietechniek voor preselectie; 
3° het verloop van de selectie; 
4° het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de 
selectieprocedure en in voorkomend geval, het minimale resultaat om toegelaten te worden tot een 
volgende stap in de selectieprocedure; 
5° de samenstelling en de werking van de selectiecommissie; 
6° de aard van de selectieprocedure, te weten: 
een selectieprocedure die resulteert in een vorm van bindende rangschikking van de geslaagde of 
geschikt bevonden kandidaten op basis van hun eindresultaat;  
een selectieprocedure die alleen resulteert in de opsomming van de geslaagde of geschikt 
bevonden kandidaten. 
§2. Als de aanstellende overheid kiest voor een combinatie van de aanwervingsprocedure en de 
bevorderingsprocedure en voor de gelijktijdige toepassing daarvan, worden de externe en de 
interne kandidaten onderworpen aan dezelfde selectieproeven. Eventuele schriftelijke 
kennisproeven met dezelfde inhoud worden op hetzelfde tijdstip afgenomen.  
Voor de toepassing van artikel 27 behelst de selectieprocedure naast functiegerichte 
competentietests ook een niveau- of capaciteitstest, die onderzoekt of de kandidaten in staat zijn 
te functioneren op het niveau waarin de functie is gesitueerd. De kandidaten moeten zowel voor de 
niveau- of capaciteitstest als voor de functiegerichte competentietests slagen. 
Art. 38 - In afwijking van artikel 36, tweede lid, kan de raad bepalen dat selecties geheel of 
gedeeltelijk uitbesteed worden aan een erkend extern selectiebureau. Het selectiebureau voert in 
dat geval de selectie uit in overeenstemming met de rechtspositieregeling en met de specifieke 
opdracht van het bestuur. 
Voor de niveau- of capaciteitstest, vermeld in artikel 27 en artikel 37, §2, tweede lid, is de 
uitvoering van de selectie door een erkend extern selectiebureau verplicht. 
Art. 39 - De kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie. 
Kandidaten hebben op hun verzoek toegang tot de selectieresultaten in overeenstemming met de 
bepalingen van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

artikel 11: Art. 47 tot en met art. 49 van het personeelsstatuut worden geschrapt en 
vervangen door: 

Art. 40 - §1. Het aanleggen van wervingsreserves bij aanwerving is mogelijk. 
De geldigheid van een wervingsreserve is drie jaar. Deze termijn kan met hoogstens twee jaar 
worden verlengd. De geldigheidsduur van de wervingsreserve begint te lopen vanaf de datum 
waarop de selectiecommissie de selectieverrichtingen voor deze werving afsluit. 
Alle door de selectiecommissie weerhouden kandidaten worden in de wervingsreserve opgenomen. 
Kandidaten opgenomen in een wervingsreserve, die een aanstelling verzaken, verliezen hun 
aanspraken en worden uit de reserve geschrapt. 
Hetzelfde geldt voor de kandidaten die hun kandidatuur niet bevestigen, wanneer zij daartoe door 
de aanstellende overheid, naar aanleiding van een werving, worden uitgenodigd. 
§2. De aanstellende overheid beslist bij de openverklaring van de betrekking of er een 
wervingsreserve wordt aangelegd en hoe lang die geldig is. 



 

 

artikel 12: Na art. 40 van het personeelsstatuut wordt toegevoegd: 

TITEL 6 - SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE AANWERVING VAN DE GEMEENTESECRETARIS EN DE 
FINANCIEEL BEHEERDER VAN DE GEMEENTE 
Art. 41 - De raad stelt de functiebeschrijving vast voor de functie van gemeentesecretaris en 
financieel beheerder van de gemeente. 
Art. 42 - Als de functie van gemeentesecretaris door aanwerving begeven wordt, moet de 
kandidaat houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A. 
De raad stelt een selectieprocedure vast in overeenstemming met de bepalingen van artikel 37, §1. 
De selectietechnieken bevatten ten minste een test die de management- en 
leiderschapscapaciteiten van de kandidaten toetst. De test wordt afgenomen door een erkend 
extern selectiebureau. 
§2. Als de functie van financieel beheerder van de gemeente door aanwerving begeven wordt, 
moet de kandidaat houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A. 
De raad stelt een selectieprocedure vast in overeenstemming met de bepalingen van artikel 37, §1. 
De selectietechnieken bevatten ten minste een proef die het financieel-economische inzicht van de 
kandidaat toetst. 
TITEL 7 - SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE AANWERVING IN DE BETREKKINGEN, DIE 
INGESTELD WERDEN TER UITVOERING VAN WERKGELEGENHEIDSMAATREGELEN VAN DE HOGERE 
OVERHEID EN IN SOMMIGE TIJDELIJKE BETREKKINGEN 
Art. 43 - Voor de aanwerving in contractuele betrekkingen die ingesteld worden ter uitvoering van 
werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden waarvan de tewerkstellingsduur 
onbepaald is, zijn de bepalingen van Titel 3 en 4 eveneens van toepassing. 
Art. 44 - Artikel 26, §1, 2° en de bepalingen van Titel 3 en 4 zijn niet van toepassing op de 
tijdelijke vervanging van afwezige personeelsleden door contractuele personeelsleden als vermeld 
in artikel 104, §2, 2°, van het gemeentedecreet. 
Art. 45 - Artikel 26, §1, 2° en de bepalingen van Titel 3 en 4 zijn niet van toepassing voor de 
toegang tot de contractuele betrekkingen, al dan niet in een tewerkstellingsmaatregel van de 
hogere overheid, waarvan de tewerkstellingsduur tot maximaal een jaar beperkt is. 

artikel 13: ‘TITEL 6 – AANWERVING VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP’ van deel II – 
Werving van het personeelsstatuut wordt vervangen door ‘TITEL 8 – AANWERVING 
VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP’ 

artikel 14: Art. 57 van het personeelsstatuut wordt geschrapt. 

artikel 15: Hoofdstuk 2. Bevordering van Deel IV – Administratieve loopbaan, Titel 2 – 
Hiërarchische loopbaan wordt vervangen door het volgende: 

Hoofdstuk 2. De bevordering  
Afdeling 1. Algemene bepalingen 
Art. 122 - De bevordering is de aanstelling van een personeelslid in een functie van een graad van 
een hogere rang in overeenstemming met de indeling en rangschikking van de graden in artikel 4, 
§5. 
Art. 123 - §1. Een bevordering is alleen mogelijk in een vacante betrekking van de 
personeelsformatie. 
§2. Voor de deelname aan een bevorderingsprocedure komen in aanmerking: 
1° de vast aangestelde statutaire personeelsleden die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen; 
2° de contractuele personeelsleden die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen, op voorwaarde 
dat ze na een aanwervings- en selectieprocedure als vermeld in Deel II, Titel 3 en 4, aangesteld 
werden en de proeftijd beëindigd hebben of een door de aanstellende overheid als gelijkwaardig 
beschouwde procedure voor contractuele personeelsleden aangesteld voor het van kracht worden 
van dit besluit. 
§3. De personeelsleden die voor een bevordering in de vacature in aanmerking komen, worden 
daarvan op de hoogte gebracht. 
Elke oproep tot kandidaten gebeurt schriftelijk met ontvangstmelding. De minimale termijn tussen 
de datum van de oproep tot kandidaten en de uiterste datum voor de indiening van de 
kandidaturen wordt vastgesteld op 15 kalenderdagen. De indiening van de kandidaturen gebeurt 
schriftelijk ter attentie van de gemeentesecretaris met ontvangstmelding. 
Art. 124 - De aanstellende overheid beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen, 
behalve als de raad de aanstellende overheid is. In dat geval beoordeelt het college van 
burgemeester en schepenen de geldigheid. 
Alleen kandidaten die voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden, worden toegelaten tot de 
selectieprocedure. Voor de aanvang van de selectieprocedure worden de kandidaten die niet tot de 



 

 

selectieprocedure worden toegelaten, schriftelijk op de hoogte gebracht van hun weigering, met 
vermelding van de reden daarvoor. 
Art. 125 – De bepalingen van deel III – Proeftijd en vaste benoeming zijn van toepassing op de 
proeftijd na bevordering. 
Afdeling 2. De bevorderingsvoorwaarden en de selectie 
Art. 126 - §1. De kandidaten moeten: 
1° minimaal de tweede weddeschaal van de functionele loopbaan hebben verworven; 
2° een gunstig evaluatieresultaat hebben voor de periodieke evaluatie of evaluaties; 
3° zo nodig, het vereiste diploma hebben; 
4° slagen voor een selectieprocedure. 
De inhoud van de evaluaties is een element in de beoordeling van de kandidaten. 
§2. De bepalingen van Titel 4 zijn met uitzondering van artikel 37, §2, tweede lid, en van artikel 
38, tweede lid, van toepassing op de selectieprocedure in §1, 4°. 
Art. 127 - Een personeelslid dat reeds slaagde voor een onderdeel van de selectie voor een functie 
van dezelfde graad, wordt vrijgesteld van datzelfde onderdeel, wanneer het opnieuw deelneemt 
aan de selectieprocedure. Het personeelslid behoudt voor dat onderdeel zijn eerder behaalde 
resultaat. 
Art. 128 - Geslaagde kandidaten behouden onbeperkt het voordeel van hun selectieresultaat en 
blijven op basis daarvan in aanmerking komen voor een bevordering in een functie van de graad 
waarvoor zij slaagden. 
De aanstellende overheid bepaalt haar keuze bij de openverklaring van de functie. 
 
Hoofdstuk 3. De vervulling van een vacature door interne personeelsmobiliteit 
Afdeling 1. Algemene bepalingen 
Art. 129 - Onder interne personeelsmobiliteit voor de vervulling van een vacature wordt verstaan: 
de heraanstelling van een personeelslid in een vacante betrekking van de personeelsformatie die in 
dezelfde graad of in een andere graad van dezelfde rang is ingedeeld. 
Afdeling 2. De voorwaarden en de procedures voor de interne personeelsmobiliteit 
Art. 130 - §1. Voor de deelname aan een procedure van interne personeelsmobiliteit komen in 
aanmerking: 
1° de vast aangestelde statutaire personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen; 
2° de contractuele personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen, op voorwaarde dat ze na een 
aanwervings- en selectieprocedure als vermeld in Deel II, Titel 3 en 4, aangesteld werden en de 
proeftijd beëindigd hebben of een door de aanstellende overheid als gelijkwaardig beschouwde 
procedure voor contractuele personeelsleden aangesteld voor het van kracht worden van dit 
besluit. 
§2. De kandidaten moeten ten minste: 
1° een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste 
evaluatie; 
2° voldoen aan de competentievereisten die vastgesteld zijn in de functiebeschrijving voor de 
functie; 
3° zo nodig, voldoen aan de diplomavereiste voor de functie; 
4° slagen voor een selectieprocedure. 
Art. 131- De aanstellende overheid doet een oproep tot kandidaten. Zij beslist over de 
heraanstelling. De heraanstelling is niet tijdelijk, maar definitief. 
Elke oproep tot kandidaten gebeurt schriftelijk met ontvangstmelding. De minimale termijn tussen 
de datum van de oproep tot kandidaten en de uiterste datum voor de indiening van de 
kandidaturen wordt vastgesteld op 15 kalenderdagen. De indiending van de kandidaturen gebeurt 
schriftelijk ter attentie van de gemeentesecretaris met ontvangstmelding. 
Art. 132 – §1. De aanstellende overheid beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen, 
behalve als de raad de aanstellende overheid is. In dat geval beoordeelt het college van 
burgemeester en schepenen de geldigheid. 
Alleen kandidaten die voldoen aan de voorwaarden, worden toegelaten tot de selectieprocedure. 
Voor de aanvang van de selectieprocedure worden de kandidaten die niet tot de selectieprocedure 
worden toegelaten, schriftelijk op de hoogte gebracht van hun weigering, met vermelding van de 
reden daarvoor. 
§2. De bepalingen van Titel 4 zijn met uitzondering van artikel 37, §2, tweede lid, en van artikel 
38, tweede lid, van toepassing op de selectieprocedure in §1, 4°. 
§3. De bepalingen van deel III – Proeftijd en vaste benoeming zijn van toepassing op de proeftijd 
na aanstelling via interne personeelsmobiliteit. 
Art. 133 - Het personeelslid behoudt na de heraanstelling in een andere functie, ongeacht of die tot 
dezelfde of tot een andere graad behoort, minstens de salarisschaal en de schaalanciënniteit die 
het verworven had in de functionele loopbaan van zijn vorige functie. 
 



 

 

Hoofdstuk 4. Het opdrachthouderschap 
Art. 134 – De mogelijkheid een stelsel van opdrachthouderschap toe te kennen aan een 
personeelslid wordt vastgesteld. De aanstellende overheid kent het stelsel van 
opdrachthouderschap toe. 
Onder opdrachthouderschap wordt verstaan: de belasting van een personeelslid in dienst met een 
in de tijd beperkte opdracht die zijn functie, naar taakinhoud, verantwoordelijkheden en 
functievereisten aanzienlijk verzwaart. 
De opdracht kan worden toegekend voor een periode van maximum zes jaar. Deze opdracht kan 
worden herhaald. 
Het opdrachthouderschap kan alleen toegepast worden op functies in graden van niveau A, B en C 
en op personeelsleden die de proeftijd beëindigd hebben. 
Art. 135 – De aanstellende overheid brengt de personeelsleden die daartoe wegens de aard van 
hun functie in aanmerking komen, op de hoogte van de opdracht met het oog op de 
kandidaatstelling. 
De mededeling bevat een inhoudelijke omschrijving van de opdracht en van de gevraagde 
competenties en vermeldt de uiterste termijn voor de indiening van de kandidaturen voor de 
opdracht. 
De aanstellende overheid toetst de ingediende kandidaturen aan de opdracht en aan de daarvoor 
geldende competentievereisten en beslist op basis van een vergelijking van de kandidaten over de 
toewijzing van de opdracht. 
Art. 136 - Een opdrachthouder krijgt voor de duur van de opdracht een toelage. Deze toelage 
wordt vastgesteld door de aanstellende overheid in overeenstemming met de aard van de 
opdracht. 

artikel 16: Bijlage 1 – Aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden van het personeelsstatuut 
wordt geschrapt. 

artikel 17: Bijlage A van het personeelsstatuut, zijnde Bijlage 1 aan het KB van 2 oktober 1937 
(Statuut Rijkspersoneel) wordt geschrapt en vervangen door: 

Bijlage I. Diplomavoorwaarden 
De volgende diploma's en getuigschriften worden, naar gelang van het administratieve niveau, in 
aanmerking genomen voor aanwerving: 
Niveau A: 
Academisch gerichte masterdiploma's die uitgereikt zijn door: 
 - de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan die universiteiten verbonden scholen, of de 
bij de wet of bij decreet daarmee gelijkgestelde instellingen; 
 - een door de Staat of door een van de gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende 
instelling voor hoger onderwijs; 
 - een door de Staat of door een van de gemeenschappen ingestelde examencommissie. 
Niveau A (overgangsmaatregel): 
a) diploma's van licentiaat, doctor, apotheker, burgerlijk ingenieur, landbouwkundig ingenieur, 
ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën, handelsingenieur, burgerlijk ingenieur-
architect, bio-ingenieur, arts, tandarts of dierenarts, uitgereikt door de Belgische universiteiten met 
inbegrip van de aan die universiteiten verbonden scholen, of door de bij de wet of bij decreet 
daarmee gelijkgestelde instellingen, indien de studies ten minste vier jaar hebben omvat, zelfs als 
een gedeelte van die studies niet in een van de voormelde onderwijsinstellingen werd volbracht of 
door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie; 
b) diploma's van licentiaat in de handelswetenschappen, van handelsingenieur, van licentiaat in de 
bestuurskunde, van licentiaat-vertaler, van licentiaat-tolk, van licentiaat in de nautische 
wetenschappen, van industrieel ingenieur, van architect of van licentiaat in de toegepaste 
communicatie, van licentiaat in de kinesitherapie en van licentiaat in de arbeidsorganisatie en 
gezondheid, uitgereikt door een door de Staat of door een van de Gemeenschappen opgerichte, 
gesubsidieerde of erkende instelling voor hoger onderwijs van twee cycli of door een door de Staat 
of door een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie; 
c) diploma's van interieurarchitect, licentiaat in de productontwikkeling, meester in de muziek of in 
de beeldende kunst of in de dramatische kunst of in de audio-visuele kunst of in de productdesign 
of in de conservatie-restauratie uitgereikt door een door de Vlaamse Gemeenschap opgerichte, 
gesubsidieerde of erkende instelling van het hoger onderwijs van twee cycli of door een door deze 
Gemeenschap ingestelde examencommissie; 
d) getuigschriften uitgereikt aan degenen die geslaagd zijn voor de studies aan de polytechnische 
afdeling of aan de afdeling "Alle Wapens" van de Koninklijke Militaire School en die krachtens de 
wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van het hoger onderwijs gerechtigd 
zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat, met de door de Koning 
bepaalde kwalificatie. 



 

 

e) diploma uitgereikt door de Koloniale Hogeschool van België te Antwerpen of licentiaatsdiploma 
uitgereikt door het Universitair Instituut voor Overzeese Gebieden te Antwerpen indien de studies 
ten minste vier jaar hebben omvat; 
f) diploma van licentiaat in de handelswetenschappen, in de bestuurswetenschappen, van 
handelsingenieur, van licentiaat-vertaler of van licentiaat-tolk, uitgereikt door instellingen van 
hoger technisch onderwijs van de derde graad of door instellingen van technisch onderwijs - 
gerangschikt als handelshogescholen categorie A5 - of door een door de Staat ingestelde 
examencommissie; 
g) diploma of eindgetuigschift uitgereikt na een cyclus van vijf jaar door de afdeling 
bestuurswetenschappen van het "Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans" te Brussel 
of door het Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen te Elsene of door het 
Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen te Antwerpen. 
Niveau B: 
a) bachelordiploma's die uitgereikt zijn door: 
 - een door de Staat of door een van de gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende 
instelling voor hoger onderwijs; 
 - een door de Staat of door een van de gemeenschappen ingestelde examencommissie. 
b) diploma's van een afdeling van het hoger onderwijs voor sociale promotie van één cyclus, 
uitgereikt door een instelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een van de 
gemeenschappen; 
Niveau B (overgangsmaatregel): 
a) getuigschrift, diploma of brevet van het zeevaartonderwijs van de hogere cyclus; 
b) diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen; 
c) diploma van mijnmeter; 
d) een diploma uitgereikt in een basisopleiding van één cyclus of in een initiële lerarenopleiding 
van één cyclus door een hogeschool opgericht, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse 
Gemeenschap of door een examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; 
e) kandidaatsdiploma of -getuigschrift uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar studie 
ofwel door de Belgische universiteiten met inbegrip van de aan die universiteiten verbonden 
scholen, de bij de wet ermee gelijkgestelde instellingen of de instellingen voor hoger onderwijs van 
twee cycli, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een van de Gemeenschappen 
ofwel door een door de Staat of door een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie; 
f) diploma van technisch ingenieur uitgereikt na hogere technische leergangen van de tweede 
graad; 
g) getuigschrift van het pedagogisch hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie, 
uitgereikt door een instelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Vlaamse Gemeenschap of 
door een examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; 
h) getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de polytechnische afdeling of 
van de afdeling "Alle Wapens" van de Koninklijke Militaire School; 
i) diploma van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3e, 2e of 1e graad uitgereikt door een 
instelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een der Gemeenschappen. 
j) diploma uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar studie, door de Koloniale Hogeschool 
van België te Antwerpen of kandidaatsdiploma uitgereikt door het Universitair Instituut voor 
Overzeese Gebieden te Antwerpen; 
k) kandidaatsdiploma uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar studie door een instelling 
van hoger technisch onderwijs van de derde graad of door een instelling van technisch onderwijs, 
gerangschikt als handelshogescholen in de categorie A5; 
l) diploma van burgerlijk conducteur, uitgereikt door een Belgische universiteit; 
m) diploma van technisch ingenieur afgeleverd door een hogere technische school van de tweede 
graad; 
n) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, van lager onderwijzer, lagere 
onderwijzeres of bewaarschoolonderwijzeres; 
o) diploma van gegradueerde in de landbouwwetenschappen, uitgereikt overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 8 van het koninklijk besluit van 31 oktober 1934 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor het toekennen der diploma's van landbouwkundig ingenieur, van scheikundig 
landbouwingenieur, van ingenieur voor waters en bossen, van koloniaal landbouwkundig ingenieur, 
van tuinbouwkundig ingenieur, van boerderijbouwkundig ingenieur, van ingenieur der 
landbouwbedrijven, zoals het werd gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juli 1936; 
p) diploma uitgereikt door een instelling voor het hoger technisch onderwijs van de eerste graad 
met volledig leerplan opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een van 
regeringswege samengestelde examencommissie; 
q) diploma uitgereikt door een instelling voor hoger technisch onderwijs, opgericht, gesubsidieerd 
of erkend door de Staat of door een van regeringswege samengestelde examencommissie en 



 

 

gerangschikt in een van navolgende categorieën: A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2/An, 
C1/D, C5/C1/D, C1/An of door een van regeringswege samengestelde examencommissie; 
r) diploma gerangschikt in de categorie B3/B1, uitgereikt na een cyclus van ten minste 750 
lestijden door een instelling voor technisch onderwijs opgericht, gesubsidieerd of erkend door de 
Staat en die, bij de toelating, een diploma eist van volledige hogere secundaire studies of het 
welslagen voor een daarmede gelijkgesteld toelatingsexamen of een diploma van een afdeling 
gerangschikt in de categorie B3/B2, uitgereikt door een instelling voor technisch onderwijs, 
opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat en die bij de toelating een diploma eist van lagere 
secundaire studies of het welslagen voor een daarmede gelijkgesteld toelatingsexamen; 
s) diploma van het hoger onderwijs van één cyclus met volledig leerplan, uitgereikt door de 
instellingen opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een van de Gemeenschappen 
of door een door de Staat of door een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie. 
Niveau C: 
a) gehomologeerd of door de examencommissie van de Staat of van een van de Gemeenschappen 
voor het secundair onderwijs uitgereikt getuigschrift van hoger secundair onderwijs; 
b) gehomologeerd of door de examencommissie van de Staat of van een van de Gemeenschappen 
voor het secundair onderwijs uitgereikt bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger 
onderwijs; 
c) diploma uitgereikt na het examen bedoeld in artikel 5 van de wetten op het toekennen van de 
academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd op 31 
december 1949; 
d) brevet van verpleeg- of ziekenhuisassistent(e) of van verpleger of verpleegster, uitgereikt hetzij 
door een door de Staat in de categorie van de aanvullende secundaire beroepsscholen opgerichte, 
gesubsidieerde of erkende verplegingsafdeling, hetzij door een door de Staat of een der 
Gemeenschappen ingestelde examencommissie; 
e) diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in het algemeen, het technisch, het kunst- of het 
beroepssecundair onderwijs door een door de Staat of door een van de Gemeenschappen 
opgerichte, erkende of gesubsidieerde instelling of door de examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap; 
f) studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair 
onderwijs, uitgereikt door een door de Staat of door een van de Gemeenschappen opgerichte, 
erkende of gesubsidieerde instelling; 
g) getuigschrift, diploma of brevet van het zeevaartonderwijs van de hogere secundaire cyclus; 
h) diploma van een tot de groep handel, administratie en organisatie behorende afdeling van een 
hogere secundaire technische leergang van een instelling voor technisch onderwijs, opgericht, 
gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een van de Gemeenschappen, uitgereikt na een 
cyclus van ten minste 750 lestijden. 
Niveau C (overgangsmaatregel): 
a) getuigschrift uitgereikt na een van de voorbereidende proeven voorgeschreven in de artikelen 
10, 10bis en 12 van de op 31 december 1949 gecoördineerde wetten op het toekennen van de 
academische graden en het programma van de universitaire examens, zoals die bepalingen 
bestonden vóór 8 juni 1964; 
b) gehomologeerd of door de examencommissie van de Staat voor het hoger middelbaar onderwijs 
afgeleverd diploma of getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs; 
c) erkend of aanvaard diploma van middelbare studies van de hogere graad (handelsafdeling); 
d) diploma of eindgetuigschrift van hoger middelbaar onderwijs behaald met vrucht; 
e) gehomologeerd diploma van de hogere secundaire technische school of eindgetuigschrift van 
studies in een hogere secundaire technische school, uitgereikt na een cyclus van drie jaren hogere 
secundaire studies, met vrucht, door een instelling van technisch onderwijs, opgericht, 
gesubsidieerd of erkend door de Staat of diploma van de hogere secundaire technische school 
uitgereikt door de examencommissie van de Staat; 
f) diploma of eindgetuigschrift van de hogere secundaire technische school - vroegere categorieën 
A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 - uitgereikt na een cyclus van 
drie jaren hogere secundaire studies, met vrucht, door een instelling van technisch onderwijs, 
opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een examencommissie van de Staat; 
g) gehomologeerd diploma van hogere secundair kunstonderwijs met volledig leerplan, uitgereikt 
overeenkomstig de voorwaarden bepaald bij het koninklijk besluit van 10 februari 1971 tot 
vaststelling van de gelijkwaardigheid van het studiepeil van de instellingen voor kunstonderwijs 
met dat van de hogere secundaire technische school en waarbij de voorwaarden voor het uitreiken 
van de diploma's bepaald worden en het koninklijk besluit van 25 juni 1976 tot regeling van de 
studies van sommige hogere secundaire afdelingen van de instellingen voor kunstonderwijs met 
volledig leerplan; 



 

 

h) einddiploma, eindgetuigschrift, studieattest of brevet van het zesde jaar van het kunst- of 
beroepssecundair onderwijs met volledig leerplan, uitgereikt door een instelling opgericht, 
gesubsidieerd of erkend door de Staat; 
i) brevet of eindgetuigschrift uitgereikt na afloop van de hogere cyclus van een beroepsafdeling 
verbonden aan een instelling voor technisch onderwijs opgericht, gesubsidieerd of erkend door de 
Staat en gerangschikt in één van de categorieën A4, C3, C2, C5; 
j) diploma uitgereikt na een cyclus van ten minste 750 lestijden door een instelling voor technisch 
onderwijs gerangschikt in de categorie B3/B1, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat; 
k) einddiploma of -getuigschrift uitgereikt na een cyclus van ten minste 750 lestijden door een 
instelling voor technisch onderwijs gerangschikt in de categorie B3/B2, opgericht, gesubsidieerd of 
erkend door de Staat en die bij de toelating een diploma eist van lagere secundaire studies of het 
welslagen voor een daarmede gelijkgesteld toelatingsexamen; 
l) einddiploma, studiegetuigschrift of getuigschrift uitgereikt na het volgen, met vrucht, van het 
zesde leerjaar van het algemeen, het technisch, het kunst- of het beroepssecundair onderwijs met 
volledig leerplan, uitgereikt door een instelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of 
door een van de Gemeenschappen. 
Niveau D: Geen diploma of studiegetuigschrift vereist. 
Niveau E: Geen diploma of studiegetuigschrift vereist. 
 

POLITIE 

   10   Goedkeuring hervaststelling politiereglement van toepassing bij verkiezingen 

De Raad, 
Gelet op het gevaar voor verstoring van de openbare rust in de periode vóór en tijdens 

de verkiezingen; 

Overwegende dat dit reglement hervastgesteld wordt teneinde de openbare orde, rust 
en veiligheid te garanderen; 

Gelet op de bestaande politieverordening, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting 
van 17 september 1985; 

Gelet op artikelen 119 van de gemeentewet; 

Gelet op alle eerdere politiebesluiten, genomen door de hogere overheid met 
betrekking tot deze materie; 

BESLUIT: 18 stemmen voor en 2 stemmen tegen 

artikel 1: Op de openbare aanplakplaatsen zal uitsluitend en alleen mogen aangeplakt 
worden op de panelen die door het gemeentebestuur daartoe tijdelijk op de 
volgende plaatsen worden voorbehouden: 
- in de Stationsstraat, ter hoogte van de Mandelbrug; 
- op het marktplein, aan de St. Amandskerk; 
- op de hoek Kortrijkstraat–Izegemstraat (spoorweg). 

Op bovenvermelde plaatsen wordt voor iedere partij eenzelfde oppervlakte 
voorbehouden waarop vrijelijk mag geplakt worden. De ruimte, die de partijen ter 
beschikking wordt gesteld, wordt aangewezen door ofwel het letterwoord van de 
partij, hetzij door het toegekende lijstnummer. 

artikel 2: Het is ten allen tijde verboden, op of langs de openbare weg, of op andere plaatsen 
of pleinen, om het even welke verplaatsbare inrichting of voertuig te plaatsen, met 
zuivere kiespropaganda. 

artikel 3: Op de private eigendommen mag slechts aangeplakt worden door de eigenaar zelf 
of door de gebruiksgerechtigde, voor zover de eigenaar zijn akkoord vooraf en 
schriftelijk heeft bevestigd. 

artikel 4: In de periode voorafgaand aan de dag van de verkiezingen is het verboden, tussen 
22u00 u en 7u00 u, om opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, 
vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen, zelfs op de plaatsen die door de 
gemeentelijke overheid tot aanplakking bestemd zijn of die, vooraf en schriftelijk 
werden vergund door de eigenaar of door de gebruiksgerechtigde, voor zover ook 
de eigenaar zijn toelating vooraf en schriftelijk heeft gegeven. 
Dit verbod is eveneens van toepassing op de dag van de verkiezingen tussen 



 

 

middernacht en 15u00. 
Het aanplakken op andere plaatsen blijft ten allen tijde verboden. 

artikel 5: Vanaf de dag voorafgaande aan de verkiezingsdag om 22u00 u tot de dag van de 
verkiezingen om 15u00 u, zal, onder geen enkele vorm, meer kiespropaganda 
mogen gemaakt worden op of langs de openbare weg op het openbaar domein dit 
in de H. Consciencestraat, Brigandsstraat en Schoolstraat. 

artikel 6: Gedurende dezelfde uren en gedurende dezelfde periode is eveneens verboden, 
ieder vervoer van affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en 
plakbriefjes, alsook van allerhande materiaal voor de aanplakking ervan en voor 
het aanbrengen van allerhande opschriften. 

artikel 7: Het is verboden vlugschriften, foto’s of verkiezingsmateriaal uit te delen vanaf de 
dag voorafgaande aan de verkiezingen om 22u00 u tot op de dag van de 
verkiezingen om 15u00 u. Geen enkel bord, vast, beweegbaar of aangebracht in of 
op voertuigen zal zich op het openbaar domein, hier inbegrepen de wegen van het 
grondgebied van het Rijk, bevinden gedurende dezelfde periode. 

artikel 8: Ongeacht de regelmatig toegelaten transporten is het vervoer, tussen dezelfde uren 
en gedurende dezelfde periode van voor de openbare veiligheid gevaarlijke 
voorwerpen in de zin van artikel 2bs van de wet van 29 juli 1934 houdende het 
verbod op private milities, eveneens verboden. 

artikel 9: Het is verboden wettelijk aangebrachte aanplakkingen te overplakken, af te rukken 
of te beschadigen. 

artikel 10: Schilderen of kalken om het even waar, of het aanplakken of laten aanplakken, 
buiten de gevallen voorzien bij voornoemde artikelen, is ten strengste verboden 

artikel 11: Alle affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes, 
bestemd voor aanplakking zullen, bij overtreding van het verbod gesteld in artikel 4 
van dit besluit, alle materialen bestemd voor aanplakking ervan, of voor het 
aanbrengen van opschriften; alle voorwerpen, dienend of gediend hebbend tot het 
plegen van voornoemde overtredingen en alle voorwerpen die gevaar opleveren in 
de zin van dit besluit, worden in beslag genomen met het oog op de 
verbeurdverklaring ervan overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 42 en 43 
van het strafwetboek. 

artikel 12: Op de dag voorafgaand aan de verkiezingen vanaf 22u00 u tot op de dag van de 
verkiezingen om 15u00 u, is het verboden gemotoriseerde optochten in het kader 
van de verkiezingen te organiseren. 

artikel 13: Het is verboden om op hetzelfde tijdstip voor twee of meer mededingende partijen, 
uitzendingen met geluidsversterkingen, geplaatst op auto’s of ander verrijdbaar 
materiaal, of een optocht met een autokaravaan met om het even welke categorie 
van voertuigen, te organiseren. Machtiging tot het houden van het voormelde is 
onderworpen aan voorafgaande toestemming van de burgemeester. De aanvraag 
hiertoe dient te gebeuren door middel van een per post verstuurde schriftelijke 
aanvraag en dit minstens twee weken voorafgaand aan de datum van de geplande 
gebeurtenis. De poststempel geldt als datum van de aanvraag. 

artikel 14: Het begin en het einde van een gemotoriseerde optocht dient duidelijk gemaakt te 
worden op de eerste en de laatste wagen op een aangepaste wijze. De 
samenstelling en de lengte van de gemotoriseerde optocht mag geen aanleiding 
geven tot verstoring van de openbare orde, rust en veiligheid en tot verstoring van 
het verkeer. 

artikel 15: Het stilstaan of parkeren van voertuigen, andere dan deze dienstig voor vervoer 
van zieken, ouderen of mensen met een handicap, vóór de kieslokalen of vóór de 
toegang ervan is verboden. 

artikel 16: De kiezers zullen de kieslokalen moeten betreden langs de aangewezen ingangen, 
met uitzondering van zieken, ouderen of mensen met een handicap. 

artikel 17: Enkel de voertuigen met zieken, ouderen of mensen met een handicap zullen de 
speelplaats van de school, waar de kieslokalen gevestigd zijn, mogen oprijden. 



 

 

artikel 18: Overtredingen van voorgaande artikelen, voor zover zij niet reeds door andere 
wetten of besluiten gesanctioneerd worden, zullen bestraft worden met 
politiestraffen. 

artikel 19: Afschrift van huidige politieverordening zal overgemaakt worden aan de griffier bij 
de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk. 

artikel 20: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 

FINANCIËN 

   11   Heffing van een belasting op de tweede verblijven voor het dienstjaar 2007 – 
aanpassing beslissing van 19 december 2006 na schorsing 

De Raad, 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2006 houdende heffing van 

een belasting op de tweede verblijven voor het dienstjaar 2007; 

Gelet op het aangetekend schrijven van de Gouverneur betreffende de schorsing van 
het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2006; 

Overwegende dat het schorsen van de beslissing gebaseerd is op het feit dat de 
beslissing in strijd is met de bepalingen uit de omzendbrief BA-2004/03, met name dat het 
belastingstarief van 750 euro als niet meer gematigd beschouwd kan worden; 

Gelet op het gemeentedecreet, met name de bepalingen betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Overwegende dat de gemeenteraad de gelegenheid heeft deze besluiten, geheel of 
gedeeltelijk, in te trekken, ofwel deze besluiten gemotiveerd kan handhaven of aanpassen binnen 
een termijn van honderd dagen; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen zich neerlegt bij de 
bepalingen van de omzendbrief BA-2004/03 en aldus het belastingstarief verlaagt van 750 euro tot 
650 euro; 

Overwegende dat het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2006 aldus dient 
aangepast te worden; 

Op voorstel van het College van Burgmeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Artikel 4 van de beslissing van 19 december 2006 wordt aldus gewijzigd: “De 
belasting wordt vastgesteld op 650 euro per tweede verblijf.” 

artikel 2: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 
   12   Reglement tot het bekomen van een financiële tegemoetkoming bij huur van 
feestmateriaal voor de inrichting van activiteiten ten voordele van Ingelmunsterse 
verenigingen 

De Raad, 
Overwegende dat de noodzaak bestaat de lokale verenigingen en comités te 

ondersteunen bij de inrichting van activiteiten, in het bijzonder een tussenkomst in de huurprijs bij 
het huren van feestmateriaal; 

Gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om een 
tussenkomst te voorzien van 50 % van de huur met een maximum van 125,00 euro; dat deze 
tussenkomst slechts éénmaal per jaar per vereniging kan aangevraagd worden; 

Gezien het voorstel van reglement in bijlage; 

Overwegende dat de nodige kredieten hiertoe zullen voorzien worden op de 
gemeentebegroting 2007; 

BESLUIT: eenparig  



 

 

artikel 1: Het reglement tot toekennen van een tussenkomst in de huur van feestmateriaal 
aan Ingelmunsterse verenigingen of comités bij de inrichting van activiteiten, wordt 
goedgekeurd als volgt: 

Reglement tot bekomen tegemoetkoming bij huur feestmateriaal 

Art. 1 - Elke Ingelmunsterse vereniging of comité kan een tegemoetkoming aanvragen bij huur van 
feestmateriaal voor een activiteit georganiseerd op het grondgebied van de gemeente 
Ingelmunster. 
Art. 2 - Elke vereniging kan per kalenderjaar slechts voor één activiteit van deze steun genieten. 
Op vertoon van de nodige bewijzen (factuur) wordt 50% van de kosten terugbetaald, met een 
maximum van 125,00 euro. 
Art. 3 - Voor de verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke culturele raad, dient eerst een 
beroep gedaan op tussenkomst van het Cultuurfonds. Beide steunmaatregelen kunnen niet 
gecumuleerd worden. 
Art. 4 - De aanvraag wordt gericht aan het college van Burgemeester en Schepenen op een 
daartoe voorzien aanvraagformulier, minstens 14 dagen voor de activiteit. 
Art. 5 - Bij een gezamenlijke activiteit door verschillende verenigingen, kan slechts één vereniging 
de aanvraag indienen. 
Art. 6 - Het invulformulier per aanvraag bevat volgende gegevens: 
 - Contactgegevens van de aanvragende vereniging 
 - Een duidelijke omschrijving van de geplande activiteit 
 - Het bestelde feestmateriaal (in detail) met de kostprijs. 
Art. 7 - Het uitbetalen van de toelage gebeurt door storting op de rekening van de vereniging. 
 
   13   Reglement tot het bekomen van een toelage ter aanmoediging van een goede 
buurt- en wijkwerking 

De Raad, 
Overwegende dat de noodzaak bestaat om de sociale contacten tussen de bewoners 

van een straat, een buurt of een wijk aan te moedigen; 

Overwegende dat hiervoor door de gemeente een financiële ondersteuning kan 
toegekend worden aan elk initiatief dat die sociale contacten wil bevorderen binnen een straat, 
buurt of wijk; 

Gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om een 
tussenkomst te voorzien van maximum 250 euro per initiatiefnemer, per initiatief en per jaar; 

Gezien het voorstel van reglement in bijlage; 

Overwegende dat de nodige kredieten hiertoe zullen voorzien worden op de 
gemeentebegroting 2007; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het reglement tot toekennen van een toelage ter aanmoediging van een goede 
buurt- en wijkwerking, wordt goedgekeurd als volgt: 

Reglement tot bekomen van een toelage ter aanmoediging van een goede buurt- en 
wijkwerking 

Art. 1 - Iedere Ingelmunsterse initiatiefnemer kan een toelage aanvragen voor een goede buurt- 
en wijkwerking, voor een activiteit georganiseerd op het grondgebied van de gemeente 
Ingelmunster, onder de volgende voorwaarden: 
1. Het initiatief moet een open initiatief zijn voor alle bewoners van de straat, buurt of wijk. 
2. Het initiatief mag geen commerciële doelstellingen nastreven. Het enige doel moet zijn: 

“mensen samenbrengen en op die wijze de sociale en vriendschappelijke contacten 
aanmoedigen”. 

3. De ondersteuning kan enkel voor initiatieven georganiseerd door mensen van Ingelmunster, 
voor mensen van Ingelmunster; 

4. Alle activiteiten die in aanmerking komen voor financiële ondersteuning, dragen in al hun 
communicatie het logo “Goede Buur(t)straat” 

5. Er dienen minimum 25 personen uit de straat, buurt of wijk deel te nemen aan het initiatief 
om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning. 



 

 

Art. 2 - De toelage bedraagt maximum 125 euro voor een initiatief waaraan 25 tot 50 personen 
deelgenomen hebben. De toelage bedraagt maximum 250 euro voor een activiteit waaraan 
minimum 50 personen uit de straat, buurt of wijk effectief deelgenomen hebben. 
Art. 3 - De uitbetaling van de financiële ondersteuning gebeurt na voorlegging, bij het verslag van 
de activiteit, van (kopies van) kastiketten, facturen of andere vormen van rekeningen of 
onkostennota’s. Het geld wordt overgeschreven op het rekeningnummer dat werd opgegeven door 
de initiatiefnemer. 
Art. 4 - De aanvrager/initiatiefnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor het verstrekken van de 
juiste gegevens met betrekking tot de beoogde doelgroep, het effectief aantal deelnemers en de 
gemaakte kosten. Elk misbruik zal vervolgd worden. 
Art. 5 – Werkwijze 
1. De initiatiefnemer richt ten minste 1 maand voorafgaand aan de datum van de activiteit een 

aanvraag aan het College van Burgemeester en Schepenen, met daarop de juiste omschrijving 
van het initiatief. Daarbij wordt duidelijk vermeld om welke straat, buurt of wijk het gaat. 

2. Er wordt een kopie van de uitnodiging aan de betrokken bewoners meegestuurd met de 
aanvraag. Mocht de uitnodiging nog niet klaar zijn, dan wordt die uiterlijk 2 weken 
voorafgaand aan de datum van de activiteit, bezorgd aan het College van Burgemeester en 
Schepenen. 

3. Ten laatste een week na het beëindigen van de activiteit wordt een kort verslag toegestuurd 
aan het College van Burgemeester en Schepenen. Dan pas kan overgegaan worden tot 
uitbetaling van de toelage. 

Art. 6 - Extra ondersteuning 
• De initiatiefnemer kan gratis gebruik maken van feestmateriaal dat beschikbaar is bij de 

technische dienst. 
• De initiatiefnemer gebruikt het logo “Goede Buur(t)straat”, wat zijn initiatief nog eens extra 

in de verf zet. 
• De initiatiefnemer ontvangt voor de duur van de activiteit een of meerdere vlaggen “Goede 

Buur(t)straat” om zijn initiatief extra in de verf te zetten. 
• De activiteit wordt opgenomen in de gemeentelijke communicatie rond “Goede 

Buur(t)straat”. 
• Wanneer een activiteit voor de vijfde keer georganiseerd wordt, ontvangt de initiatiefnemer 

een straatnaambord “Goede Buur(t)straat” en bepaalt hij/zij zelf waar het straatnaambord 
opgehangen wordt door de technische dienst. 

 

OPENBARE WERKEN 

   14   Wegenwerken Doelstraat  – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en 
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1; 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld 
besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Wegeniswerken 
Doelstraat ” een bestek met nr. 2007/006 werd opgemaakt door de ontwerper (Technische dienst); 



 

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare 
aanbesteding; 

Gelet op het krediet dat voorzien is in de begroting van 2007 op artikel 42156/735-57 
ten bedrage van € 100.000; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 2007/006 en de raming voor de 
opdracht met als voorwerp “Wegeniswerken Doelstraat ”, opgesteld door de 
ontwerper (Technische dienst). De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene 
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van 
werken, leveringen en diensten. 

artikel 2: Bovenvernoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. 

 
   15   Dorpskernvernieuwing, prijsvraag voor ontwerpen – Goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en 
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1; 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld 
besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 maart 2007, houdende 
goedkeuring van het bestek tot aanstelling van een procesbegeleider voor het project 
dorpskernvernieuwing; 

Gelet op de beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen in zitting van 
13 april 2007, omvattende de aanstelling van WVI als procesbegeleider voor het project 
dorpskernvernieuwing; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Volledige 
studieopdracht voor de realisatie van een dorpskernvernieuwing in Ingelmunster” een bestek werd 
opgemaakt door de procesbegeleider in samenwerking met de gemeentelijke technische dienst; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van een 
prijsvraag voor ontwerpen; 

Gelet op het krediet dat voorzien is in de begroting van 2007 op artikel 421/733-60 
ten bedrage van € 125.000; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek voor de opdracht met als voorwerp 
“Volledige studieopdracht voor de realisatie van een dorpskernvernieuwing in 
Ingelmunster”, opgesteld door de procesbegeleider in samenwerking met de 
technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden 



 

 

voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en 
diensten. 

artikel 2: Bovenvernoemde opdracht wordt gegund bij wijze van een prijsvraag voor 
ontwerpen. 

 
   16   Omgeving OLV-school - goedkeuring module 10 van het mobiliteitsconvenant 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende vaststelling voor het Vlaams Gewest 

van regelen betreffende de organisatie van de procedure, alsook de uitoefening van het 
administratief toezicht op de gemeentes; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en 
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1; 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld 
besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; 

Gelet op het mobiliteitsconvenant nr. 36007/0 van 16 februari 1999; 

Gelet op het mobiliteitsplan, conform verklaard op 9 februari 2004; 

Overwegende dat de verkeersveiligheid in de omgeving van scholen in de 
onmiddellijke nabijheid van een gewestweg vaak te wensen over laat en dat verkeerstechnische 
ingrepen zich opdringen; 

Overwegende dat de OLV-school gelegen is in de nabijheid van de gewestweg N50d – 
Kortrijkstraat; 

Gelet op de module 10, deel uitmakend van de koepelmodule 36007/10/A, die de 
subsidiëring regelt van de herinrichting van schoolomgevingen; 

Overwegende dat voor deze opdracht een ontwerper dient aangesteld te worden; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 maart 2007, houdende vaststelling 
van wat onder het begrip dagelijks bestuur wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen 
de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat voor de financiering in de begroting 2007, onder artikel 42157/735-
60 een bedrag van € 25.000 werd voorzien; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De herinrichting van de omgeving OLV-school, gelegen langs de gewestweg N50d, 
wordt principieel goedgekeurd. 

artikel 2: Het college van Burgemeester en Schepenen staat in voor de aanstelling van een 
ontwerper voor dit project. 

artikel 3: De ontwerptekst van de koepelmodule 36007/10/A, omvattende de module 10 
betreffende de subsidiëring van de herinrichting van schoolomgevingen langs 
gewestwegen, wordt goedgekeurd. 









 

 

 

SOCIALE ZAKEN 

   17   Goedkeuring samenstelling stuurgroep inzake het lokaal sociaal beleid 

De Raad, 
Gelet op de beslissingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 maart 2005 

en 24 april 2005 houdende samenstelling van de stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid; 

Gelet op het advies van het Overlegcomité Gemeente-OCMW van 19 december 2005; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2005; 

Gelet op de OCMW-wet, inzonderheid artikel 111; 

Overwegende dat het de bedoeling is om het OCMW-raadslid aan te stellen afkomstig 
van de fractie die niet vertegenwoordigd is in het Vast Bureau van het OCMW; 

BESLUIT: met 18 stemmen voor en 2 stemmen tegen 

artikel 1: De stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid wordt samengesteld als volgt: 
Namens het OCMW 
 - het Vast Bureau; 
 - 1 OCMW-raadslid. 
Namens de Gemeente 
 - de Burgemeester; 
 - de eerste schepen; 
 - de schepen van Sociaal Beleid; 
 - de Gemeentesecretaris. 

 
   18   Reglement in verband met de waarderingstoelage aan zorgverstrekkers van een 
inwonende persoon op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster – goedkeuring 
aanpassing en uitbreiding 

De Raad, 
Gelet op het besluit van 21 februari 1995 met betrekking tot het reglement 

waarderingstoelage aan de zorgverstrekker(s) van een inwonende bejaarde op het grondgebied 
van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat onderhavig reglement dient aangepast te worden, met het oog op de 
uitbreiding van het reglement naar andere personen dan hoogbejaarden; 

Overwegende dat het uit menselijk standpunt belangrijk is dat zorgbehoevende 
personen zolang mogelijk in een gezin kunnen verblijven; 

Overwegende dat eventuele opnames in instellingen een zware financiële last met zich 
meebrengt voor het OCMW en/of gemeente; 

Overwegende dat de thuiszorg meerkosten inhoudt zoals o.m. woninginrichting, 
huishouden en klein medisch materiaal; 

Overwegende dat het daarom aangewezen is dat een in bepaalde gevallen een 
gemeentelijke toelage verleend wordt, die een waardering betekent voor de bijzondere 
inspanningen op het vlak van de thuiszorg in gezinsverband; 

Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het voorstel van reglement; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het reglement, goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 21 februari 1995 wordt 
opgeheven en vervangen door het volgende met ingang van 1 januari 2007. 

artikel 2: Een waarderingstoelage kan verleend worden aan de zorgverstrekker(s) van een 
inwonende bejaarde, onder de in dit reglement voorgestelde voorwaarden en 
bedragen. 

artikel 3: Voorwaarden waaraan de inwonende bejaarde moet voldoen: 
- minstens 1 jaar in de gemeente Ingelmunster woonachtig zijn 



 

 

- als hoogbejaarde minstens de leeftijd van 80 jaar bereikt hebben op 1 januari van 
het jaar waarop de waarderingstoelage kan aangevraagd worden. 

artikel 4: Een waarderingstoelage kan ook verleend worden aan de zorgverstrekker(s) voor 
de inwonende personen die minstens de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben op 1 
januari van het jaar waarop de waarderingstoelage kan aangevraagd worden en die 
minstens een vermindering van zelfredzaamheid van 12 punten (categorie 3), 
volgens huidige normen, kunnen aantonen in het overzicht van de medische 
erkenningen van de Dienst Tegemoetkomingen aan Personen met een handicap van 
de FOD sociale Zekerheid. 

artikel 5: Een waarderingstoelage kan ook verleend worden aan de zorgverstrekker(s) voor 
de inwonende personen die de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben op 1 
januari van het jaar waarop de waarderingstoelage kan aangevraagd worden. 
Hiertoe dient men attest van het Kinderbijslagfonds voor te leggen, waarbij 
aangetoond wordt dat de persoon ten minste 80% getroffen is door een 
ontoereikendheid of een vermindering van lichamelijke of geestelijke geschiktheid 
wegens één of meerdere aandoeningen. 
Dit komt overeen met 6 punten op de eerste pijler. 
Een totale minimumscore van 15 punten op de drie pijlers samen wordt 
gelijkgesteld. 
Voor de vaststelling van dit percentage en de scores geldt de regeling die van 
toepassing is voor het bekomen van de verhoogde bijslag voor gehandicapte 
kinderen. 

artikel 6: Voorwaarden in hoofde van de zorgverstrekker(s): 
- moet op datum van de aanvraag minstens drie maanden ingeschreven zijn in het 
bevolkingsregister van de gemeente Ingelmunster 
- moet zich daadwerkelijk met de verzorging inlaten 
- moet in familierelatie staan met de zorgbehoevende tot en met de derde graad 

artikel 7: In uitzonderlijke gevallen kan er van de gestelde voorwaarden afgeweken worden 
(o.a. wat de familierelatie en de verblijfsvoorwaarden betreft), mits een positief 
advies, na een sociaal onderzoek, door de sociale dienst van het OCMW van 
Ingelmunster. 

artikel 8: De aanvraag voor de waarderingstoelage wordt gericht aan het College van 
Burgemeester en Schepenen en dient vergezeld te zijn van de nodige 
bewijsstukken. 

artikel 9: De beslissing tot toekenning gebeurt door het College van Burgemeester en 
Schepenen en wordt aan de zorgverstrekker(s) betekend. 

artikel 10: De toelage bedraagt 125,00 euro per jaar en per zorgbehoevende en wordt 
uitbetaald aan de zorgverstrekkers(s). 

artikel 11: De uitbetaling geschiedt door het OCMW die hiertoe de nodige kredieten ter 
beschikking gesteld wordt. Ook de verdere opvolging van de door het College van 
Burgemeester en Schepenen gunstig besliste dossiers wordt door het OCMW 
uitgevoerd. 

artikel 12: Wijziging aan dit reglement behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad, die 
het advies kan inwinnen van het OCMW. 

 

OCMW 

   19   Goedkeuring van het aandeel van het OCMW in 2008 in de trekkingsrechten van 
het Gemeentefonds 

De Raad, 

Overwegende dat het Sociaal Impulsfonds sedert 2003 geïntegreerd werd in het 
vernieuwd Gemeentefonds; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2002 houdende 
goedkeuring van de modaliteiten van de verdeling van de aan Ingelmunster toegekende 
trekkingsrechten uit het Gemeentefonds over de gemeente en het OCMW; 



 

 

Gelet op het overleg tussen het OCMW en de gemeente van 15 december 2006 waar 
deze aangelegenheid besproken werd; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het aandeel van het OCMW in de globale trekkingsrechten voor de gemeente 
Ingelmunster wordt voor 2008 vastgesteld op 78.000,- euro. 

artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt verstuurd aan de Vlaamse minister bevoegd voor 
Binnenlandse aangelegenheden, alsook aan het OCMW. 

 
   20   Goedkeuring beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW met betrekking tot 
de interne werking van het Sociaal Huis 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de OCMW-wet; 

Overwegende dat het aangewezen is met de ingebruikname van het nieuwe OCMW-
gebouw, waar ook diensten van de gemeente gehuisvest zijn, de nodige afspraken te formaliseren 
rond het gebruik van het Sociaal Huis; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het Sociaal Huis 
Onder het Sociaal Huis wordt verstaan de dienst, die op gemeentelijke niveau 
instaat voor alle welzijnsaspecten, waarop de Ingelmunsterse burger beroep kan 
doen. 
In deze dienst is de volledige sociale dienst van het O.C.M.W. begrepen, evenals de 
huidige gemeentelijke welzijnsdienst. 
Voor vragen en dienstverleningen op het vlak van welzijn, die niet door het Sociaal 
Huis kunnen worden opgenomen, wordt samengewerkt met andere lokale en 
regionale partners (private en openbare) en wordt indien nodig doorverwezen. 
Beide sociale diensten (gemeente en O.C.M.W.) zijn ondergebracht onder één dak, 
één administratie en fungeren als één dienst op het lokale welzijnsterrein en naar 
de buitenwereld toe. 
Naast de sociale diensten van gemeente en O.C.M.W., is ook de volledige 
O.C.M.W.-administratie en het P.W.A. ondergebracht in het Sociaal Huis. 
De Voorzitter van het O.C.M.W. en de Schepen van Sociaal Beleid betrekken er hun 
kantoor, wat de communicatie en de gemeenschappelijke sociale beleidsvoering 
moet versterken en ondersteunen. 

artikel 2: Investeringen – financieringen 
Het (nieuw) administratief gebouw, dat werd opgetrokken in de Oostrozebekestraat 
6 te Ingelmunster, gebeurde onder de verantwoordelijkheid van de O.C.M.W. Het 
bouwconcept werd besproken en goedgekeurd in het Overlegcomité. De 
financiering liep via het O.C.M.W.-investeringsbudget (O.C.M.W. = bouwheer en 
eigenaar). 
De inrichting en de uitrusting (meubilair en informatica) van het nieuw 
kantoorgebouw gebeurde eveneens onder de verantwoordelijkheid van de 
O.C.M.W., in nauw overleg met het College van Burgemeester en Schepenen. 
De exploitatiekosten van de welzijnsdienst (onderhoud, kantoorkosten, energie 
enz.) worden voorzien op het exploitatiebudget van het O.C.M.W., en maken het 
voorwerp uit van het meerjarig beleidsplan. De Gemeente komt tussen in de 
investering- en werkingskosten van de lokale welzijnsdienst, via de jaarlijkse 
werkingstoelage aan het O.C.M.W. 
De personeelskosten worden gedragen op de budgetten van het juridische 
werkgeverschap. 

artikel 3: Dienstverlening 
De navolgende diensten worden ondergebracht in de lokale welzijnsdienst: 
- de volledige sociale dienst van het O.C.M.W. 
 ° steunverlening en leefloon 
 ° budgetbeheer en –begeleiding – schuldbemiddeling 
 ° administratieve dienstverlening 
 ° juridische hulpverlening 



 

 

 ° materiële dienstverlening 
 ° psychosociale dienstverlening 
 ° opvang en begeleiding asielzoekers 
 ° thuiszorg en andere extramurale dienstverlening (poetsdienst, 
 ° maaltijdendienst, ‘dienst dienstencheques’ dienst gezinshulp e.a.) 
 ° waarderingspremie 
 ° invullen vragenlijsten Inkomensgarantie ouderen (I.G.O.) 
 ° aanvragen tegemoetkoming aan personen met een handicap  
 ° fiscale en sociale voordelen 
 ° aanvragen sociale zorgverzekering 
 ° opladen budgetmeters energie 
 ° juridisch advies 
 ° algemene informatie 
 ° arbeidsbegeleiding 
- de volledige gemeentelijke sociale dienst 
 ° aanvragen pensioenen 
 ° gemeentelijke toelagen (vakantietoelage) 
 ° de Lokaal Sociaal Beleid – opvolging 
 ° seniorenacties – seniorenbeleidsplan 
 ° secretariaat seniorenraad 
 ° derdewereld acties – 11.11.11 
 ° de coördinatie buitenschoolse kinderopvang 
 ° lokale gezondheidsnetwerken (Logo) 
 ° gezondheidsacties (Kom op tegen Kanker - enz.) 

artikel 4: Personeel 
Het personeel van de volledige O.C.M.W.-administratie en sociale diensten worden 
ondergebracht in het Sociaal Huis. 
Het O.C.M.W. blijft de juridische werkgever over het O.C.M.W.-personeel. 
Het personeel van de gemeentelijke welzijnsdienst wordt bij dienstplaatsaanwijzing 
toegewezen naar het Sociaal Huis, maar behoudt het gemeentelijk 
personeelsstatuut en de Gemeente blijft voor dit personeel de juridische werkgever. 
Gemeente en O.C.M.W. waken er over dat het personeelsstatuut (administratief en 
geldelijk) op een uniforme manier wordt toegepast voor alle personeelsleden 
verbonden aan het sociaal huis. 
Praktische problemen inzake de toepassing van het personeelsstatuut worden in 
onderling overleg tussen de secretarissen (gemeente en O.C.M.W.) beslist. 
Het inhoudelijke werkgeverschap (beleidsverantwoordelijkheid - beleidsvoering en -
sturing) van de lokale welzijnsdienst berust bij de Voorzitter van het O.C.M.W. en 
bij de Schepen van Sociaal Beleid. 
De dagelijkse leiding en verantwoordelijkheid van het Sociaal Huis berust bij de 
O.C.M.W.-secretaris. Hij is diensthoofd van alle personeelsleden werkzaam en 
toegewezen aan het Sociaal Huis. 

artikel 5: Werking van het Sociaal Huis 
Binnen het Sociaal Huis worden afspraken gemaakt naar een 
informatieverstrekking, toepassing van dienst- en openingsuren, verlofregeling, 
interne communicatie en samenwerking, gebruik van informatica e.a. middelen, 
enz. 
Er wordt een ‘Stuurgroep Sociaal Huis’ opgericht, die volgende samenstelling krijgt: 
 - namens het O.C.M.W., het Vast Bureau; 
 - namens de gemeente, de burgemeester, de eerste schepen, de schepen van 
Sociaal Beleid en de gemeentesecretaris. 
De Gemeente en O.C.M.W. maken via de ‘Stuurgroep Sociaal Huis’ afspraken m.b.t. 
de invulling van personeelskaders en de eraan verbonden opdrachten en 
financieringen. 
Alle andere onvoorziene zaken naar beleidsvoering van het Sociaal Huis worden 
beslist door de ‘Stuurgroep Sociaal HuiWerking van het Sociaal Huis. 

artikel 6: Serverlokaal 
Alle informatica servers en de telefooncentrale bevinden zich in het Sociaal Huis. 
Deze kunnen zowel eigendom zijn van het gemeentebestuur als van het O.C.M.W. 
en blijven ook verder hun eigendom. Het onderhoud en de vervanging gebeurt ook 
door de eigenaar. Bij uitbreiding van systemen of aanpassing aan nieuwe normen 
wordt steeds overlegd wie tot de investering zal overgaan. Beide besturen hebben 



 

 

steeds het recht samen alle toestellen van de serverruimte te gebruiken. 
De toegang tot de serverruimte is beperkt tot de personen, zoals voorgeschreven in 
de richtlijnen van de minimale informatieveiligheidsnormen, die moeten worden 
nageleefd door de sociale instellingen met het oog op hun aansluiting op het 
netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 
   21   Goedkeuring beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW met 
betrekking tot de oprichting van gemeenschappelijke welzijnsvoorzieningen en het ter 
beschikking stellen van personeel door beide besturen in deze voorzieningen 

De Raad, 
Gelet op de artikelen 61 en 104ter van de O.C.M.W.-wet van 08 juli 1976; 

Gelet op artikel 271 van het gemeentedecreet; 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst in bijlage; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De overeenkomst wordt goedgekeurd. 



 
BEHEERSOVEREENKOMST TUSSEN OCMW EN GEMEENTE INGELMUNSTER 

MET BETREKKING TOT DE OPRICHTING VAN GEMEENSCHAPPELIJKE 
WELZIJNSVOORZIENINGEN  EN HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN 

PERSONEEL DOOR BEIDE BESTUREN IN DEZE VOORZIENINGEN 

(Toepassing art. 61 en 104 ter van de O.C.M.W.-wet van 08 juli 1976) 
(Toepassing art.271 van het gemeentedecreet)  

1. Doel van de overeenkomst 

art. 1 - De overeenkomst heeft tot doel het bestuursakkoord “samen werken aan een 
geïntegreerd lokaal welzijnsbeleid” zoals afgesloten tussen de Gemeente en het OCMW  
(R.M.W. van 29.10.2003 en Gemeenteraad van 25.11.2003) concreet gestalte te geven en 
voor deze welzijnsvoorzieningen personeel ter beschikking te stellen op een legale basis. 

art. 2 - Huidige overeenkomst kadert binnen artikel 61 en 104 ter van de organieke wet op de 
OCMW van 8 juli 1976 en artikel 271 van het gemeentedecreet, zodat op een volledig 
wettelijke basis contractueel en statutair personeel van het OCMW kan ter beschikking 
gesteld worden bij gemeentediensten enerzijds, en gemeentepersoneel bij O.C.M.W. - 
diensten anderzijds voor de duur van de gemeenschappelijke projecten. 

Bijgevolg kan in afwijking van art. 31 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke 
arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van 
gebruikers, werknemers verbonden krachtens een arbeidsovereenkomst bij het O.C.M.W., 
tijdelijk ter beschikking gesteld worden bij de gemeente en omgekeerd. 

2. Project “geïntegreerd lokaal welzijnsbeleid” 

art. 3 – Het bestuursakkoord “samen werken aan een geïntegreerd lokaal 
welzijnsbeleid”omvat volgende deel facetten waarbinnen gemeente- en  O.C.M.W.-personeel 
(statutair en contractueel) kan tewerkgesteld worden, op basis van huidige 
samenwerkingsovereenkomst : 

• het project “Sociaal Huis”, gevestigd aan de Oostrozebekestraat 6 te Ingelmunster 
• het project “lokale werkwinkel”, gevestigd in het Sociaal Huis 
• het project “lokale woonwinkel gevestigd in het Sociaal Huis 
• het project “Europees Sociaal Fonds” gevestigd in het Sociaal Huis 
• het project “buurteconomie” gevestigd in het Sociaal Huis 
• het project “arbeidszorg” gevestigd in het Sociaal Huis 
• het project “tewerkstelling van kansarmen”, gevestigd in het Sociaal Huis 
• het project “thuiszorg en seniorenbeleid”, gevestigd in het Sociaal Huis 



3. Het werkgeverschap 

art. 4 – Het juridische werkgeverschap behoort toe aan de overheid (Gemeente/OCMW) 
waarmee de betrokken werknemer een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten. 
Bijgevolg blijft dit bestuur verantwoordelijk voor : 

• de vaststelling van de bezoldiging van de werknemer en de uitbetaling ervan ; 
• de sociale bijdragen en de sociale administratie verbonden aan het  juridische 

werkgeverschap ; 
• de wettelijke en statutaire vergoedingen verbonden aan deze tewerkstelling 

(eindejaarstoelage- 
• maaltijdcheques - verplaatsingsvergoeding e.a.) ; 
• de tuchtregeling. 

art. 5 – Het inhoudelijke werkgeverschap wordt in onderling overleg tussen beide besturen 
opgenomen door de secretaris (of diensthoofd) van één van de besturen, hetzij van de 
gemeente, hetzij van het OCMW. 

Onder “inhoudelijk werkgeverschap” wordt verstaan : 

• de dagelijkse instructies, opdrachten en taken uit te voeren of op te nemen door de 
werknemer in het kader van het overeengekomen sociaal project; 

• de rapportering en verantwoording bij de verantwoordelijke van de toegewezen dienst ; 
• de uur- en verlofregeling van de tewerkstelling volgens arbeidsplaats en prestatiebreuk ; 
• de evaluatie van het functioneren binnen de dienst en het werkterrein ; 
• werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen in het kader van de wetgeving 

”welzijn op het werk”. 

4. Duur van de overeenkomst 

art. 6 – Huidige overeenkomst neemt een aanvang op 1 januari 2007 en loopt tot 31 
december 2013. 

Opgemaakt te Ingelmunster op  



 

 

 

SPORT 

   22   Regionaal Sport Overleg (interlokale vereniging) – Goedkeuring rekening 2006 en 
jaarverslag 2006 

De Raad, 
Gelet op het lidmaatschap van onze gemeente bij het Regionaal Sport Overleg iv; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2003 houdende toetreding tot 
de RSOiv en goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de oprichting van een 
interlokale vereniging “Regionaal Sport Overleg of RSOiv; 

Gelet op de heroprichting van het RSO-iv voor de periode 2007–2012, op woensdag 7 
februari 2007, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen; 

Gelet op de goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst RSOiv, Hoofdstuk 5 – 
financieel beheer en financiële controle, artikel 12 waarin bepaald is dat aan de gemeenteraad 
jaarlijks de rekening ter goedkeuring dient voorgelegd; 

Gelet op de goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst RSOiv, hoofdstuk 6 – Overige 
wederzijdse rechten en plichten, artikel 15 waarin bepaald is dat samen met de rekening het 
jaarverslag voor goedkeuring aan de gemeenteraad dient te worden voorgelegd; 

Gezien de rekening van 2006 van de RSOiv, sluitend met een positief saldo van 
4.941,92 euro, een totaal aan ontvangsten van 13.923,23 € en een totaal aan uitgaven van 
8.992,19 euro; 

Gezien het jaarverslag 2006 van de vereniging RSOiv; 

Gezien de begroting 2007 van de RSOiv, sluitend met een 0 saldo en 13.816,92 euro 
aan ontvangsten en 13.816,92 euro aan uitgaven; 

Gezien het jaarprogramma van 2007 van de RSOiv; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Overeenkomstig artikel 12 en artikel 15 van de samenwerkingsovereenkomst, 
worden de rekening en het jaarverslag van het RSOiv goedgekeurd. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

   23   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 16 april 2007 

Uitbreiding gunningscriteria bij Openbare Werken 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Georges BARBARY, raadslid, die het volgende toelicht. 

De fractie van het VB ijvert voor een grotere betrokkenheid van de lokale economie in het budget 
van de buitengewone dienst in het algemeen en in het bijzonder voor projecten van Openbare 
Werken en Infrastructuur (o.a. gebouwen). Het VB stelt vast dat heel wat belastingsgeld dat door 
de Ingelmunsternaars wordt bijgedragen aan het gemeentelijk budget, bij grote projecten maar 
povertjes terug in de Ingelmunsterse economie terugvloeit. Principieel schrijft de wet voor dat de 
gunning bij openbare aanbestedingen naar de gunstigste aanbieding moet gaan, waarbij 
bovendien, veiligheidshalve, op administratief niveau door de diensten ook een controle wordt 
gedaan naar abnormaal lage eenheidsprijzen. Echter, niks belet de opdrachtgevende overheid om 
BIJKOMENDE CRITERIA aan het bestek toe te voegen. Analoog naar de vroegere grote 
legerbestellingen op nationaal vlak, waarbij men vooral ook oog had voor compensaties naar de 
Belgische industrie toe, lanceert het VB het idee om alle initiatieven te ontplooien om de 
Ingelmunsterse economie maximaal van onze projecten te laten meegenieten. Uiteraard staat het 
onze locale bedrijven vrij zich in te schrijven op de vele openbare aanbestedingen, maar niet ieder 
bedrijf uit Ingelmunster beschikt over de nodige infrastructuur om een volledig project uit te 
voeren. Maar zulks belet niet dat een bedrijf in Ingelmunster bepaalde delen van de opdracht in 
onderaanneming van de hoofdaannemer zou kunnen uitvoeren, of dat die hoofdaannemer 
Ingelmunsterse toeleveranciers van materialen, machines en grondstoffen betrekt in de uitvoering 



 

 

van zijn project. 
Gelet op het feit dat bij de aanbestedingsvoorwaarden ook een lijst van onderaannemers moet 
ingediend worden, stelt het Vlaams Belang voor om een bijkomende lijst toe te voegen met daarop 
naam en bedrag van alle onderaannemers uit Ingelmunster, aard van de uit te voeren werken of 
leveringen, naam en bedrag van alle toeleveranciers uit Ingelmunster van grondstoffen, 
hulpgoederen, materialen, machines en dergelijke + beschrijving van de aard van hun lokale 
aankopen. Op basis van die lijst stelt het Vlaams Belang voor om een netto-bereking te maken, 
waarbij het bedrag van de aanbesteding verminderd wordt met de bestedingen die in Ingelmunster 
gedaan zullen worden. Wie dan het laagste bedrag beraamt, wordt het werk gegund. 
Rekening houdende met wat Verhofstadt het ‘terugverdieneffect’ pleegt te noemen, wijzen we op 
de toch algemene grote toegevoegde waarde bij dergelijke leveringen en prestaties, waarbij het 
netto belastbaar inkomen van die bedrijven en zelfstandigen uit Ingelmunster zal stijgen, waardoor 
het extra inkomen dat in de hoogste schijf wordt belast, niet alleen federaal voor de nodige 
inkomsten zal zorgen, maar ook lokaal. 
Weliswaar is het moeilijk te berekenen hoeveel precies hierdoor in de gemeentekas terugvloeit, 
maar het VB is ervan overtuigd dat er binnen de zelfstandige bevolking van Ingelmunster een 
groot draagvlak is om, zelfs indien een offerte iets duurder uitvalt, toch zoveel mogelijk 
Ingelmunsterse ondernemers erbij te betrekken en hen een deel van de koek te gunnen. 

Om al die redenen vraagt de fractie van het VB om over te gaan tot stemming van de volgende 
punten: 
De gemeenteraad keurt de uitbreiding van de gunningscriteria bij openbare aanbestedingen goed 
waarbij aannemers gevraagd worden om maximale compensatieopdrachten aan onze lokale 
economie te geven. 
Het College van Burgemeester en Schepenen definieert de criteria waarbij een maximale afwijking 
tussen de onderlinge offertes kan overbrugd worden na aftrek van het bedrag van de bestellingen 
die een aannemer bij bedrijven in Ingelmunster zal plaatsen. 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Eric D’HOOP, schepen, die het volgende antwoordt. 

Binnen de bestaande wetgeving en reglementaire beschikkingen wordt sinds vele jaren gestreefd 
om de Ingelmunsterse ondernemers en handelszaken zoveel mogelijk te betrekken bij het 
verstrekken van leveringen en diensten. 
Het schepencollege zal deze werkwijze verder zetten binnen deze wettelijke beschikkingen. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 

 
   24   Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 16 april 2007 

Webstek Ingelmunster 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Georges BARBARY, raadslid, die het volgende toelicht. 

De Ingelmunsterse website www.ingelmunster.be krijgt het AnySurferlabel toegekend. Dit 
kwaliteitslabel wordt verleend aan websites die voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen 
met motorische, visuele of auditieve beperkingen. Websites met het AnySurferlabel zijn voor 
iedereen bruikbaar, ook voor slechtzienden, blinden, kleurenblinden, ouderen en wie een auditieve 
of motorische handicap heeft. Daarnaast zijn toegankelijke websites over het algemeen beter 
geschikt voor kleine beeldschermen, zoals dat van een GSM of zakcomputer en zijn ze bruikbaar in 
iedere webbrowser. 
Blijkbaar liet Ingelmunster hiervoor een audit uitvoeren op zijn website door het AnySurferteam. 
Na enkele aanpassingen te hebben uitgevoerd kreeg de gemeente het label toegekend. 

Hierover stelt onze Vlaams Belang-fractie zich volgende vragen: 

Wat heeft Ingelmunster precies moeten veranderen aan de webstek om het label te bekomen? 

Op welke manier is de webstek www.ingelmunster.be toegankelijk voor blinden? 



 

 

Heeft het gemeentebestuur er weet van dat www.ingelmunster.be moeilijk toegankelijk is op kleine 
beeldschermen (zoals dat van een GSM)? 

Hoeveel kostte de audit? 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Yves VERCRUYSSE, schepen, die het volgende 
antwoordt. 

1. Wat heeft Ingelmunster precies moeten veranderen aan de webstek om het label te bekomen? 
Op basis van een knelpuntenrapport werd aangegeven waar in de Ingelmunsterse website 
aanpassingen moesten worden uitgevoerd om de website toegankelijk te maken voor gebruikers 
met een handicap. Deze knelpunten werden aangepakt. 
2. Op welke manier is de webstek www.ingelmunster.be toegankelijk voor blinden? 
Door een aantal technische aanpassingen kunnen blinden en slechtzienden die op de 
Ingelmunsterse website surfen gemakkelijk de informatie nakijken. Via www.anysurfer.be kan 
nagekeken worden hoe een slechtziende precies surft (vergrootprogramma’s, aangepaste pc’s, …) 
en welke aanpassingen daardoor aan een website moeten worden uitgevoerd. 
3. Heeft het gemeentebestuur er weet van dat www.ingelmunster.be moeilijk toegankelijk is op 
kleine beeldschermen (zoals dat van een GSM)? 
Ja, maar dit heeft niets met het AnySurferLabel te maken. Een GSM met reuze-beeldscherm kan 
hieraan wellicht in de toekomst een oplossing bieden. 
4. Hoeveel kostte de audit? 
Deze was gratis. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 

 
   25   Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 16 april 2007 

Saneringsbijdrage 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Georges BARBARY, raadslid, die het volgende toelicht. 

Tegen 2015 moet elk huis volgens een Europese richtlijn zijn water laten zuiveren, collectief of 
individueel. Zover is Vlaanderen nog lang niet. Veel gemeenten moeten nieuwe riolen aanleggen of 
oude herstellen. Vlaanderen zou tegen 2013 7,5 miljard euro moeten investeren! De Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) heeft de voorbije maanden alle gemeenten een ‘zoneringsplan’ 
voorgelegd. Daarin staat beschreven wat die gemeente moetdoen om zijn water te zuiveren. Alle 
gemeenten hebben dus stilaan een goed beeld van het financiël plaatje. Dhr. Christophe CLAEYS 
van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten meent dat 69 gemeenten minder dan 100 
euro per inwoner per jaar zullen moeten investeren. De grote meerderheid zal veel méér moeten 
investeren, 230 van de 308 Vlaamse gemeenten moeten tussen 100 en 800 euro per inwoner per 
jaar investeren! Volgens Dhr. CLAEYS zijn er nog 9 gemeenten die per inwoner zelfs meer dan 800 
euro zullen moeten ophoesten. Om die kosten te dekken kunnen de gemeenten onder meer op de 
waterfactuur van hun inwoners ook een rioleringsbijdrage heffen. Die is wettelijk beperkt tot 1,06 
euro per kubieke meter water. VLARIO (het overlegplatform voor de riolerings- en 
afvalwaterzuiveringssector) pleit ervoor dat ALLE gemeenten de rioleringsbijdrage optrekken tot 
het maximumniveau. En dat kan voor de burgers een flink stuk schelen op hun waterfactuur. 
Gemiddeld verbruikt een Vlaming 40 kubieke meter water per jaar. Dat betekent dat wie nu nog 
geen rioleringsbijdrage moet betalen, straks ongeveer 40 euro betaalt. Voor een gezin kan dat dus 
oplopen tot 100 euro per jaar. 

In welke fase zit het zoneringsplan waarin bepaald wordt welke woningen zullen aangesloten 
worden op het rioleringsnet en welke woningen zelf zullen hun water zal moeten zuiveren? 
Heeft de gemeente reeds een beslissing op basis van de principes van goed bestuur en van de 
lokale geografische toestand en is deze reeds opgestuurd naar het VMM? 
Is deze beslissing reeds door de VMM verwerkt tot een ontwerp van zoneringsplan dat het 
voorwerp moet uitmaken van een openbaar onderzoek? De volledige procedure, gaande van het 
aangetekend versturen van het voorontwerp van zoneringsplan tot en met de vaststelling ervan 



 

 

door de Vlaamse Regering, duurt in principe 16 maanden! 
Gaat het gemeentebestuur ervan uit, daar iedere gezin blijkbaar reeds de gemeentelijke 
saneringsbijdrage moet betalen, dat ze voor de overige inwoners zelf de IBA’s voor die inwoners 
gaat kopen en beheren? 
Krijgen gezinnen die zelf een IBA wensen te plaatsen vrijstelling van gemeentelijke 
saneringsbijdrage? Op www.premiezoeker.be staat alleszins te lezen dat in Ingelmunster premies 
kunnen bekomen worden voor personen die zelf een waterzuiveringsinstallatie plaatsen. 
Geeft het gemeentebestuur aan de burger voldoende informatie omtrent deze materie en in het 
bijzonder de impact ervan? Met voldoende informatie bedoelen we, wat is de installatiekost (Benor-
gekeurde installaties) van een IBA? Wat zijn de te verwachten werkings- en onderhoudskosten? 
Zal de gemeente de werking van de IBA’s zelf controleren of zal deze uitbesteed worden aan 
gespecialiseerde firma’s. 
Welke regels zullen er worden genomen met betrekking tot de toegang tot IBA’s op 
privédomeinen? 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Eric D’HOOP, schepen, die het volgende antwoordt. 

Het openbaar onderzoek over het ontwerp van gemeentelijk zoneringsplan is thans bezig en loopt 
over de periode van 25 april tot 25 juni 2007. 
Wat de plaatsing van de IBA’s betreft is er voldoende begeleiding door onze betrokken diensten 
zowel op technisch gebied als op het vlak van het bekomen van betoelaging door gemeente en 
Vlaamse Gewest. 
De installatiekosten, alsook de kosten voor werken en onderhoudskosten, hangen af van het type 
van betrokken installatie. 
Algemeen kunnen wij stellen dat één iets zeker is, namelijk dat alle steden en gemeenten zonder 
uitzondering tot het besluit gekomen zijn dat het nakomen van de Europese richtlijn tegen 2015 
zowel technisch als financieel omzeggens niet haalbaar zal zijn. Daarenboven is het voor iedereen 
duidelijk dat een sterke financiële ondersteuning van overheidswege hierbij onontbeerlijk zal zijn 
om nog maar een deel van de doelstellingen te kunnen halen. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 

 
   26   Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 16 april 2007 

Administratieve vereenvoudiging 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Georges BARBARY, raadslid, die het volgende toelicht. 

Vlaams Minister van Binnenlands bestuur Marino KEULEN en Vlaams Minister van Administratieve 
Vereenvoudiging Geert BOURGEOIS willen het Vlaamse ‘vereenvoudigingsvuur’ doorgeven aan 
lokale besturen. Daarom roepen ze Vlaamse steden en gemeente op om mee te dingen naar de 
prijs ‘Eenvoudigste gemeente/stad 2007’. In 2005 ging Knokke-Heist met de titel naar huis. Met dit 
initiatief willen Minister Bourgeois en Minister Keulen lokale besturen motiveren om hun 
dienstverlening te optimaliseren en de regeloverlast op het lokale niveau aan te pakken. Met 
vorming, begeleiding en deze wedstrijd (Eenvoudigste gemeente/stad 2007) hoopt men ook de 
gemeenten aan te kunnen zetten tot een structurele en daadwerkelijke administratieve 
lastenverlaging. Lastenverlaging op het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat, zal ook 
direct voor voelbare resultaten zorgen. De projecten kunnen tot eind april 2007 online ingevoerd 
worden op www.vlaanderen.be/wetsmatiging. 
Bij de selectie door de kenniscel Wetsmatiging en de bevoegde kabinetten, wordt onder andere 
gelet op de aard van het project (bijv. is het een vereenvoudiging?), het effect voor de doelgroep, 
de bruikbaarheid en diversiteit van de vereenvoudigingsmethodes, de haalbaarheid van de 
doelstellingen en de termijn waarbinnen het project zal worden opgestart. Het beste 
projectvoorstel wordt begin september gelauwerd door beide ministers op een colloquium. 

Zal ook Ingelmunster meewerken aan dit project? 
Indien ja, is men in Ingelmunster reeds bezig met de voorbereiding van dit project, want 



 

 

gemeenten hebben slechts tijd tot eind april om ‘in te tekenen’. 
Indien niet, wat is hiervoor de reden? 

De voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Onze diensten streven sinds jaren naar administratieve vereenvoudiging. Ook tijdens overleg, 
tijdens studiedagen en dienstopdrachten, worden tussen de gemeentelijke ambtenaren ervaringen 
op dit punt uitgewisseld. 
Een dergelijke wedstrijd kan wellicht nuttig zijn, maar gezien ons permanent streven naar 
administratieve vereenvoudiging – en dit sinds vele jaren – vonden wij thans een deelname niet 
opportuun en hebben wij ons dan ook niet ingeschreven voor de wedstrijd. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda.  

   27   Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 16 april 2007 

Gemeentelijke toelagen 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Georges BARBARY, raadslid, die het volgende toelicht. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 20 maart 2007 de toelagen voor de verenigingen voor het 
jaar 2007 goedgekeurd. 

Werden de verenigingen reeds over hun toelage aangeschreven? 

De voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Na elke goedkeuring van de begroting en van de toelagen aan het bloeiende verenigingsleven van 
onze gemeente is het sinds vele jaren het gebruik, dat de verenigingen worden ingelicht over die 
beslissing. De reden van die kennisgeving is tweeledig, met name de verenigingen toelaten om in 
hun budgettaire planning van het werkjaar deze toelage in te schrijven. Ten tweede, de 
bestuursleden van de verenigingen danken voor hun inzet als vrijwilliger in het sportieve leven, in 
de socio-culturele sector, in het jeugdwerk en in het algemeen verenigings- en vrije tijdsleven in 
onze gemeente. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 

 
   28   Bijkomend punt 6 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 16 april 2007 

Bus-schuilhuisjes 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Georges BARBARY, raadslid, die het volgende toelicht. 

Een schuilhuisje dat perfect in orde is, goed onderhouden en aangenaam oogt, zorgt ervoor dat de 
reizigers zich gewaardeerd voelen. Opdat deze laatste bij duisternis de dienstregeling goed zouden 
kunnen lezen, blijkt een efficiënte verlichting al snel onontbeerlijk. 

Het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en tarieven van de 
VVM bepaalt in artikel 27 dat de gemeente moet instaan voor het periodieke onderhoud van 
schuilhuisjes. Door wie wordt deze taak binnen ons grondgebied behartigd en om de hoeveel tijd 
voeren zij hun opdracht uit? 



 

 

Indien de verlichting van een halteaccommodatie niet werkt, aan wie kunnen reizigers dit melden? 
Wordt er ergens in de huisjes aangegeven bij wie men terecht kan voor het rapporteren van 
eventuele defecten (ook van verlichting)? Vindt u dit geen positief gegeven om dit naar de 
toekomst in de ontbrekende hokjes aan te brengen? 

Hoeveel bedraagt het jaarlijkse gereserveerde budget van de gemeente met betrekking tot het 
onderhouden van de accommodaties? Hoeveel werd er hiervoor ook effectief uitgegeven tijdens de 
periode 2004, 2005 en 2006? 

Wie is bij levering van de schuilhuisjes verantwoordelijk voor de aansluiting op het openbaar 
verlichtingsnetwerk? 

Hoeveel gesubsidieerde bushokjes staan er momenteel binnen de gemeentegrenzen opgesteld? 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Eric D’HOOP, schepen, die het volgende antwoordt. 

Het onderhoud van de schuilhuisjes wordt tweemaandelijks uitgevoerd door de Poetslijn van de 
Sociale Werkplaats Molendries uit Gits. 

De verlichting van de schuilhuisjes valt onder de verantwoordelijkheid van de technische dienst van 
de gemeente. Via het algemeen meldingsnummer van de Lijn wordt doorverwezen naar de 
technische dienst van de gemeente. 

In de begrotingspost 421/124-06 is een budget voorzien van 1.500 euro. Er is een contract sinds  
4 juni 2004, waarbij voorgeschreven is dat per jaar zes onderhoudsbeurten gegeven worden tegen 
een prijs van 234,03 euro per beurt. Op jaarbasis bedraagt dit 1.404,18 euro. 

Bij levering is de aansluiting op het OV-net ten laste van de gemeente. 

Er staan in Ingelmunster 9 gesubsidieerde bushokjes. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 

 
   29   Bijkomend punt 7 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 16 april 2007 

Buitenopdrachten personeel 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Georges BARBARY, raadslid, die het volgende toelicht. 

Voor deze vraagstelling zou ik willen verwijzen naar de dagelijkse werking van de diverse diensten. 
Het is niet meer dan logisch dat personeelsleden van sommige diensten vaak buitenopdrachten 
en/of dienstverplaatsingen moeten doen. 

Graag had onze fractie van de bevoegde schepen vernomen welk beleid men inzake deze 
buitenopdrachten en/of dienstverplaatsingen voert. 
Wat valt er allemaal onder buitenopdrachten en/of dienstverplaatsingen? Mag elk personeelslid dit? 
Graag had onze fractie van de schepen vernomen of er een register of overzicht bestaat van deze 
buitenopdrachten en/of dienstverplaatsingen. Zo ja, welke soort buitenopdrachten en/of 
dienstverplaatsingen hierin allemaal worden opgenomen. Zo neen, waarom niet? 

De voorzitter antwoordt hierop het volgende. 



 

 

De buitenopdrachten en dienstverplaatsingen gebeuren in functie van de dienstnoodwendigheden. 
De heer gemeentesecretaris neemt hierin samen met zijn diensthoofden ten volle zijn 
verantwoordelijkheid, in overleg met het schepencollege. Er wordt hiervan geen register 
bijgehouden. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 

 
   30   Bijkomend punt 8 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 16 april 2007 

Bancaire instellingen 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Georges BARBARY, raadslid, die het volgende toelicht. 

Om allerhande projecten en activiteiten te financieren doet het gemeentebestuur van Ingelmunster 
uiteraard beroep op banken en andere financiële instellingen. 

Kunnen de leden van het College mij informeren welke criteria juist worden gehanteerd om in zee 
te gaan met een welbepaalde bank? Hoe verzekert het gemeentebestuur dat elke bank of andere 
financiële instelling een gelijke kans heeft om een financieel aanbod te formuleren? Hoe verzekert 
het gemeentebestuur dat systematisch wordt gekozen voor de beste prijs op de financiële markt? 

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Marie-Thérèse VANNESTE-LAPEERE, schepen, die het 
volgende antwoordt. 

De wettelijke beschikkingen terzake worden door de financiële diensten van gemeente en OCMW 
steeds op een correcte manier toegepast. Het spreekt voor zich dat systematisch gekozen wordt 
voor de beste prijs op de financiële markt. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 

 
   31   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 9 mei 2007 

Kyoto-plan 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Wilfried VANACKER, raadslid, die het volgende toelicht. 

Het nieuwe klimaatrapport van de VN somt de overweldigende bewijzen nog maar eens op. Het 
klimaat verandert en de mens is daar de oorzaak van. Wetenschappers zeggen ook dat we nog 10 
à 15 jaar de tijd hebben om het roer om te gooien. Zoniet kiest men de facto voor een mondiale 
milieuramp. De politiek moet dan wel dringend in actie schieten. Alleen houden onze regeringen 
het bij vrijblijvende verklaringen en verdoezelen ze tegelijk de cijfers. Dit is even 
onverantwoordelijk als het klimaatprobleem ontkennen. Groen! en De Brug willen eindelijk een 
doortastend klimaatbeleid. 
Wat op Vlaams of federaal niveau niet kan, kan misschien wel lokaal. Daarom willen wij dat er ook 
in onze steden en gemeenten werk wordt gemaakt van de Kyoto-doelstellingen. Want Kyoto is 
geen ‘ver van mijn bed’-show. Kyoto begint aan onze voordeur. 

Daarom wordt voorgesteld een klimaatplan op te stellen voor de gemeente Ingelmunster, dat als 
een lokaal Kyoto-plan kan dienen. Wij vragen daarom aan het gemeentebestuur dat het 10-punten 
plan van De Brug als basis wordt genomen. Vervolgens kan dit plan, na overleg met de 
gemeenteraad en de milieuraad, ten uitvoer worden gebracht. 



 

 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Marcel DENDAUW, schepen, die het volgende antwoordt. 

Het gemeentedecreet schrijft voor dat elke gemeente voor de komende legislatuur haar algemeen 
beleidsprogramma opstelt tegen dat het budget van 2008 op de agenda van de gemeenteraad 
komt. In dit algemeen beleidsprogramma komen alle aspecten van het gemeentelijk beleid aan bod 
waaronder ook het aspect duurzaamheid. Het schepencollege zal bijgevolg uw voorstel in 
overweging nemen bij de opstelling van het algemeen beleidsprogramma, meer in het bijzonder bij 
het aspect duurzaamheid. Want het is immers duidelijk dat Kyoto en klimaat plotse modewoorden 
geworden zijn sedert de film van de gewezen Amerikaanse presidentskandidaat en het aspect 
duurzaamheid naar de marge hebben verdrongen. 
Zoals dat in het verleden reeds het geval was zullen alle, en ik leg de nadruk op alle, maatregelen 
die in het beleidsplan voorgesteld worden, volgens een aantal criteria beoordeeld worden. Naast de 
financiële impact, zal ook steeds de maatregel afgewogen worden op zijn invloed op duurzaamheid, 
op het welzijn van de burger, op de technische haalbaarheid en in functie van het maatschappelijk 
draagvlak. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 

 
   32   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij brief van 
9 mei 2007 

Onderhoud atletiekpiste sportstadion 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Robrecht KINDT, raadslid, die het volgende toelicht. 

Verschillende gebruikers klagen over het onderhoud van deze piste. Vooral aan de buitenkant van 
de piste groeit opnieuw gras door de bedekking. Het zou jammer zijn de recent gedane investering 
van 10.000 euro op deze manier te zien verloren gaan. 

Hoe gebeurt het onderhoud van de piste vandaag? Wat kan en/of zal gedaan worden om het 
onderhoud in de toekomst beter te laten verlopen? 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Marcel DENDAUW, schepen, die het volgende antwoordt. 

Het onderhoud van de atletiekpiste gebeurt elk jaar door een aannemer die het groot onderhoud 
voor zijn rekening neemt. Dit zal binnenkort opnieuw gebeuren. Anderzijds stelt onze technische 
dienst alles in het werk om het dagelijkse  onderhoud uit te voeren, zoals opvullen van putten, enz. 
U spreekt van klachten over het onderhoud van deze piste. Ik moet u zeggen dat wij tot op heden 
van AVI die toch de belangrijkste gebruiker is met ongeveer 300 leden, weinig of geen klachten 
hebben ontvangen. Integendeel, er is geregeld overleg en als er al eens iets gevraagd wordt, dan 
lossen onze medewerkers dit onmiddellijk op. 
Wij zullen ook in de toekomst verder waken over de goede staat van deze piste. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 

 
   33   Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij brief van 
9 mei 2007 

Decreet lokaal flankerend onderwijsbeleid 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Robrecht KINDT, raadslid, die het volgende toelicht. 

De Schoolpactwet uit 1959 regelde en beperkte tot nog toe de sociale voordelen die een gemeente 
aan de scholen op haar grondgebied kon toekennen en, die ze, conform deze wet, aan de scholen 



 

 

uit alle netten op haar grondgebied moet toekennen. (leerlingenvervoer basisonderwijs, toezichten, 
toegang zwembaden, ter beschikking stellen infrastructuur, …). Deze lijst is limitatief voor scholen 
van andere netten dan het gemeentelijke, andere voordelen mochten aan deze scholen niet worden 
toegekend, wel aan het eigen net. 
Het ontwerpdecreet Lokaal Flankerend Onderwijsbeleid van 30 maart 2007 brengt hierin nu 
gedeeltelijk verandering en laat gemeenten ook toe nieuwe initiatieven te nemen, waarin alle 
netten op het eigen grondgebied dan participeren. In een eerdere fase richtte dit beleid zich op de 
centrumsteden, vanaf volgend jaar staat het open voor alle gemeenten en voorziet men voor 
ingediende projecten een totaalbedrag van 500.000 euro. De tekst van 4 april 2007 van Minister 
Vandenbroucke laat hierbij uitschijnen dat men vooral projecten ten bate van de meest kansarme 
kinderen wil steunen en dat dit een aanvulling wordt op het beleid Gelijken Onderwijs Kansen 
(GOK) van de Vlaamse Gemeenschap. 

Welke sociale voordelen kent Ingelmunster nu reeds toe in het kader van de Schoolpactwet van 
1959? 

Is Ingelmunster van plan in te gaan op de kansen die het nieuwe decreet Lokaal Flankerend 
Onderwijsbeleid biedt? Is men van plan zelf projecten te ontwikkelen of projecten ingediend door 
lokale onderwijsactoren (scholen) te steunen of de lokale onderwijsactoren op te roepen projecten 
in te dienen? 
Wellicht is hierbij enige alertheid geboden om niet te laat te komen en zo uit de boot te vallen. 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Yves VERCRUYSSE, schepen, die het volgende 
antwoordt. 

Het door u aangehaalde voorontwerp van decreet is pas op 30 maart goedgekeurd door de 
Vlaamse regering. Bij mijn weten moet het nu ook nog in het Vlaamse Parlement goedgekeurd 
worden. Dit maakt dat de vraag wat voorbarig is. 
Voortgaand op wat er in de pers verschijnt, kan er heel wat op ons afkomen, waarbij de gemeente 
regisseur kan worden van het onderwijslandschap in de gemeente. Er blijft echter nog altijd een 
grote onbekende, nl. wie zal dat betalen? 
Zolang daaromtrent geen duidelijkheid is, wachten wij tot de berichten die her en der in de 
onderwijspers verschijnen definitief worden. Ondertussen wordt de zaak op de voet gevolgd. 
Het spreekt voor zich dat wij als gemeentebestuur, zoals altijd, onze rol zeer zeker zullen 
opnemen. 

Wat de sociale voordelen betreft in het verleden, kan meegedeeld worden dat het 
gemeentebestuur elk jaar opnieuw een schrijven richt aan de lagere scholen in onze gemeente met 
het voorstel een tegemoetkoming aan te vragen voor middagtoezicht. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 

 

BESLOTEN ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

   34   WVI – Buitengewone algemene vergadering van 25 mei 2007 – aanduiding 
vertegenwoordiger 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van WVI; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
en meer bepaald artikel 44, met name dat de vertegenwoordigers van de vennoot-gemeenten voor 
de algemene vergadering door de gemeenteraden rechtstreeks uit hun leden worden aangewezen; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 





BESLOTEN ZITTING 

 
p.m. 

 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester-Voorzitter 

 

 




