Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van woensdag 14 juli 2021
Aanwezig:

Dirk Verwilst, burgemeester
Katrien Seys, Danny Bossuyt, Paul Demeulemeester, Jean-Marie Gunst,
Rik Priem, schepenen
Rita De Costere, Anneke Dejonghe, Amelie Soenens, Kristof Vande Walle,
Guido Demeyer, Machteld Vanhee, Antal Soete, Lieve Germonprez,
Peter D'haeyere, Mouna Belkadi, Nele Gelaude, Marina Duyck,
Peter Raedt, raadsleden
Bert Verdru, voorzitter gemeenteraad
Britt Schouppe, algemeen directeur
Verontschuldigd: Benedikt Van Staen, raadslid
6. DELEGATIE VAN RECHTSPOSITIEREGELING, ORGANOGRAM EN PERSONEELSFORMATIE
VAN GEMEENTERAAD NAAR COLLEGE.
DE RAAD
In openbare zitting vergaderd,
Context
Volgens artikel 41, tweede lid, 2°1 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december
2017, verder Decreet Lokaal Bestuur, of, afgekort DLB, genoemd, is de bevoegdheid van de
raad met betrekking tot (onder meer) het organogram, de personeelsformatie en de
rechtspositieregeling geen exclusieve bevoegdheid meer en kan ze gedelegeerd worden naar
het college van burgemeester en schepenen.
De personeelsformatie wordt in het Decreet Lokaal Bestuur niet meer opgelegd als een
verplicht instrument.
Artikel 57, eerste lid2 DLB laat toe dat het college van burgemeester en schepenen zijn
bevoegdheid delegeert naar de algemeen directeur, onder voorbehoud van de nietdelegeerbare bevoegdheden vermeld in het tweede lid. Zo kunnen het organogram en de
personeelsformatie, als die er nog is, verder toevertrouwd worden aan de algemeen
directeur.
Volgens artikel 57, tweede lid Decreet Lokaal Bestuur kan het schepencollege de
bevoegdheid met betrekking tot de rechtspositieregeling niet toevertrouwen aan de
algemeen directeur.
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Art. 78, tweede lid, 2° DLB (voor de OCMW-raad).
Art. 85, eerste lid DLB (voor het vast bureau).

Juridische grondslag
Artikel 41, tweede lid, 2°3 en artikel 57 tweede lid4 DLB (rechtspositieregeling).
Artikel 41, tweede lid, 2°5, artikel 57, eerste en derde lid6 en artikel 161 DLB (organogram).
Artikel 41, eerste lid7 en artikel 57, eerste lid8 DLB (personeelsformatie).
Motieven en overwegingen
Overwegende dat verdere delegatie bijdraagt tot administratieve vereenvoudiging en
snelheid in beslissingsprocedures. Daarom wordt voorgesteld om de bevoegdheid tot
vaststelling van de rechtspositieregeling, de personeelsformatie en het organogram te
delegeren van de gemeenteraad naar het college gebruik makend van de mogelijkheid die
het Decreet hier biedt;

Na toelichting door burgemeester Verwilst;
Na tussenkomst door raadslid Verdru, raadslid Germonprez en schepen Priem;

Art. 78, tweede lid, 2° DLB (voor de OCMW-raad).
Art. 85, tweede lid DLB (voor het vast bureau).
5 Art. 78, tweede lid, 2° DLB (voor de OCMW-raad).
6 Art. 85, eerste en derde lid DLB (voor het vast bureau).
7 Art. 78, eerste lid DLB (voor de OCMW-raad).
8 Art. 85, eerste lid DLB (voor het vast bureau).
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DE RAAD BESLIST:

11 ja-stemmen (Dirk Verwilst, Katrien Seys, Danny Bossuyt,
Paul Demeulemeester, Jean-Marie Gunst, Rik Priem,
Rita De Costere, Anneke Dejonghe, Amelie Soenens,
Kristof Vande Walle, Guido Demeyer)
9 neen-stemmen (Machteld Vanhee, Antal Soete,
Lieve Germonprez, Peter D'haeyere, Mouna Belkadi, Nele Gelaude,
Marina Duyck, Peter Raedt, Bert Verdru)

DE GEMEENTERAAD BESLUIT:
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen wordt bevoegd voor de lokale
rechtspositieregeling. Deze beslissing gaat in vanaf 15 juli 2021.
Artikel 2
Met ingang vanaf 15 juli 2021 wordt het college van burgemeester en schepenen bevoegd
voor het organogram. Dit houdt onder meer in dat het college bevoegd wordt om te
beslissen wie in het managementteam zetelt, binnen de grenzen van artikel 179 Decreet
Lokaal Bestuur.
Artikel 3
Met ingang vanaf 15 juli 2021 wordt het college van burgemeester en schepenen bevoegd
voor de personeelsformatie. Dit houdt onder meer in dat het college bevoegd wordt om te
beslissen of de personeelsformatie in dezelfde of in gewijzigde vorm behouden blijft.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen kan de bevoegdheid over het organogram niet
verder delegeren.
Artikel 5
Het college van burgemeester en schepenen kan de bevoegdheid over de
personeelsformatie niet verder delegeren.
Gedaan te Meulebeke, woensdag 14 juli 2021
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
De algemeen directeur
(g) Britt Schouppe

De voorzitter gemeenteraad
(g) Bert Verdru

Voor eensluidend afschrift:
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De algemeen directeur
Britt Schouppe
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