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Beknopt verslag van de gemeenteraad
Beknopt verslag van de zitting van donderdag 17 januari 20í9
Koen Tack, Voozitter

Gino Devogelaere, Burgemeester
Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout,
Schepenen
Rik Colman, Louis Degroote, Willy Demeulemeester, Sofie Demurie, Petra Devos, Davy Dewaele,
Amandine Eeckhaut, Nathalie Kint, Prudent Lanneau, Matthieu Moerenhout, Eddy Recour, Stephan Titeca,
Rino Himpe, Raadsleden
Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

Aanwezig:

Verontschuldigd:

Davy Demets, Tine Temmerman, Pauline Van Marcke, Raadsleden

Afwezig:

De voorzitter opent de vergadering om 17u00

OPENBAAR

Punt
1.1.

1

.

Administratieve organisatie

2019/GR/020 - Punt toe te voegen met spoedeisendheid - Aanstelling met ingang van í8
januari 20í9 van twee deeltijdse vervangers (8u en 8,5u) voor een halftijdse bediende
buitenschoolse kinderopvang die ingevolge zwangerschap uit de dienst moet worden
verwiiderd (op advies arbeidsgeneesheer ikv bescherming van moeder en kind).

Toelichting
Een personeelslid in de gemeentelijke BKO werd m.i.v. 8 januari 2019 van de werkvloer verwijderd
ingevolge zwangerschap en het niet immuun zijn tegen bepaalde ziektes.
Op 7 januari werd de vraag gesteld aan Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) of deze vervanging
wettelijk kon doorgevoerd worden via het college van burgemeester en schepenen, gezien het budget
20í9 in de gemeenteraad van 19 december 2018 niet goedgekeurd werd.
Op 11 januari ll. ontvingen we volgend antwoord van ABB:
De enige oplossing in deze lijkt ons om de bes/issrng van de gemeenteraad af te wachten.
Artiket 269 van het DLB Oepaàt inderdaad dat het CBS op eigen verantwoordet'tjkheid over
uitgaven kan beschikken. Echter, dit is enkel wanneer het geringste uitstel van beslissing
onbetwistbare schade zou veroorzaken. Dit lijkt me in uw voorbeeld niet het geval te ziin.

De verantwoordqlijkheid in deze ligt bijhet bestuur zelf. lndien u twijfelt, dan gaat u met
e/ke óes/issing die aan de andere voorwaarden voldoet, besÍ eersf naar de gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om bij hoogdringendheid de vervanging te willen regelen voor
voormeld personeelslid. Het betreft een punt dat in de besloten zitting moet behandeld worden.
lndien er geen vervanging kan voorzien worden, dan zullen er kinderen in de kinderopvang moeten
geweigerd worden, gezien de veiligheid van de kinderen niet meer kan gegarandeerd worden (normen
Kind en Gezin).
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Art. 23 DLB: tot spoedbehandeling kan alleen worden besloten door ten minste twee derde van de
aanwezige leden. De namen van de leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de
notulen vermeld.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

1.2.

2019/cR/00í - Goedkeuren notulen gemeenteraad 19 december 20í8

Toelichting
De raad kan de notulen goedkeuren van de gemeenteraad van 19 december 2018
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

1.3.

20í9/cR/002 - Goedkeuren notulen en zittingsverslag 4 januari2019.

Toelichting
De raad kan de notulen en het zittingsverslag van 4 januari 2019 goedkeuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 2. Financiën

2.1.

2019/cR/003 - Goedkeuren bestelbonnen

Toelichting
Op de gemeenteraad van 19 december 2O1B werd beslist de voorgelegde 8e aanpassing van het
meerjarenplan20l4-2022 niet goed te keuren. Dit hield ondermeer in dat het hieruit voortvloeiend budget
2019 niet uitvoerbaar kon worden verklaard. Hierdoor beschikt de gemeente op heden niet over
uitvoerbare kred ieten.
Concreet wil dit zeggen dat er teruggevallen wordt op art 265 en art 268 van het decreet lokaal bestuur.
Bestaande verbintenissen, aangegaan voor I januari2019 kunnen uitgevoerd worden. Nieuwe of
gewijzigde verbintenissen vanaf I januari 2019 kunnen maar aangegaan worden en uitgevoerd als
cumulatief aan volgende voonvaarden is voldaan. Het moet gaan om verbintenissen kaderend in de
exploitatie, de courante werking, bestaande dienstverlening en de gemeenteraad moet de verbintenis
goedkeuren. Bestelbonnen kunnen gezien worden als een verbintenis van de gemeente ten aanzien van
de leverancier. Deze situatie blijft tot wanneer de gemeente terug over uitvoerbare kredieten beschikt.
Om deze reden wordt gevraagd aan de gemeenteraad om akkoord te gaan met de voorgelegde lijst van
bestelbonnen. Dit om de verdere dienstverlening van de diensten, oa naar de burger toe, mogelijk te
maken.
Met 14 stemmen voor (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet,
Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout, Louis Degroote, Willy Demeulemeester, Sofie Demurie,
Petra Devos, Nathalie Kint, Matthieu Moerenhout, Rino Himpe), 6 onthoudingen (Rik Colman, Davy
Dewaele, Amandine Eeckhaut, Prudent Lanneau, Eddy Recour, Stephan Titeca)
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BESLOTEN

Punt 3. Personeel
3.í.

20í9/cR/0í0 - Aanstelling met ingang van í8 januari 20í9 van twee deeltijdse vervangers
(8u eh 8,5u) voor een halftijdse bediende buitenschoolse kinderopvang die ingevolge
zwangerschap uit de dienst moet worden verwijderd (op advies arbeidsgeneesheer ikv

bescherming van moeder en kind).

Toelichting
Een personeelslid in de gemeentelijke BKO werd m.i.v. B januari2019 van de werkvloer verwijderd
ingevolge zwangerschap en het niet immuun zijn tegen bepaalde ziektes. '

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om bij hoogdringendheid de vervanging te willen regelen voor
voormeld personeelsl id.
lndien er geen vervanging kan voorzien worden, dan zullen er kinderen in de kinderopvang moeten
geweigerd worden, gezien de veiligheid van de kinderen niet meer kan gegarandeerd worden (normen
Kind en Gezin).
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

De voorzitter sluit de vergadering om 18u00

Aldus beslist in
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Voorzitter,
Koen Tack
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