Gemeenteraad: zitting van 25 maart 2021
Toelichting agendapunten

Secretariaat.
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Overeenkomstig art. 32 van het decreet over het lokaal bestuur worden de notulen van de vorige
zitting, meer bepaald van 25.02.2021 goedgekeurd
2. Kennisneming van de stand van zaken van de maatregelen in het kader van de coronacrisis.
Burgemeester Manu Claes geeft toelichting bij de stand van zaken van de maatregelen in functie van
de coronacrisis.
3. Kennisgeving en bekrachtiging van het besluit van de burgemeester in het kader van de
coronacrisis.
In het kader van de coronacrisis heeft de burgemeester een besluit genomen, dat ter kennisgeving en
bekrachtiging aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd:


besluit burgemeester van 04.03.2021.

HRM.
4. Goedkeuring gemeenschappelijk organogram gemeente en OCMW.
Het organogram wordt op volgende punten aangepast voornamelijk in functie van een aantal
recente uitdiensttredingen of geplande toekomstige uitdiensttredingen:
1. Alle betrekkingen in het organogram op niveau E worden uitdovend gezet.
Overeenstemmende betrekkingen op niveau D worden voorzien.
Motivatie: het bestuur wenst de personeelsleden tewerkgesteld als technisch beambte of als
schoonma(a)k(st)er voortaan te verlonen op niveau D1-D3
2. Deelorganogram maatschappelijk welzijn – algemene sociale dienst: 1 VTE maatschappelijk
werker (B1-B3) in statutair dienstverband wordt geschrapt. 1 VTE maatschappelijk werker
(B1-B3) in contractueel dienstverband wordt bijkomend voorzien.
Motivatie: een voltijds maatschappelijk werker in statutair dienstverband is momenteel niet
ingevuld. In de toekomst wordt voor deze betrekking voorkeur gegeven aan contractuele
tewerkstelling.
3. Deelorganogram maatschappelijk welzijn – thuisdiensten: 1 VTE verzorgende (C1-C2) in
statutair dienstverband wordt uitdovend gezet. 1 VTE verzorgende (C1-C2) in contractueel
dienstverband wordt bijkomend voorzien en kan vervuld worden bij uitdiensttreding van de
titularis van de uitdovende betrekking.
Motivatie: een voltijd verzorgende in statutair dienstverband gaat op 01.05.2021 op
pensioen. In de toekomst wordt voor deze betrekking voorkeur gegeven aan contractuele
tewerkstelling.

4. Deelorganogram multifunctioneel centrum: 1 VTE arbeider (D1-D3) in statutair
dienstverband wordt geschrapt. 1 VTE arbeider (D1-D3) in contractueel dienstverband wordt
bijkomend voorzien.
Motivatie: een voltijds arbeider in statutair dienstverband is recent uit dienst getreden. In de
toekomst wordt voor deze betrekking voorkeur gegeven aan contractuele tewerkstelling.
5. Deelorganogram multifunctioneel centrum: 1 VTE technisch assistent (D1-D3) in statutair
dienstverband wordt geschrapt. 1 VTE technisch assistent (D1-D3) in contractueel
dienstverband wordt bijkomend voorzien.
Motivatie: een voltijds technisch assistent in statutair dienstverband is recent uit dienst
getreden. In de toekomst wordt voor deze betrekking voorkeur gegeven aan contractuele
tewerkstelling.
6. Deelorganogram grondgebiedszaken: 1 VTE bestuurssecretaris (A1a-A3a) in statutair
dienstverband wordt toegevoegd aan het organogram. 1 VTE. 1 VTE wordt afgeschaft bij
uitdiensttreding van de huidige titularis.
Motivatie betreffende statuut: omwille van onafhankelijkheid.
Motivatie: de huidige titularis zal dit jaar op pensioen gaan. In het belang van de continuïteit
van de dienst wordt deze betrekking (tijdelijk) dubbel voorzien.
7. Deelorganogram grondgebiedszaken: 1 VTE deskundige infrastructuur (B1-B3) in statutair
dienstverband wordt geschrapt. 1 VTE deskundige infrastructuur (B1-B3) in contractueel
dienstverband wordt bijkomend voorzien.
Motivatie: deze betrekking is voorheen nog niet ingevuld. In de toekomst wordt voor deze
betrekking voorkeur gegeven aan contractuele tewerkstelling.
8. Deelorganogram grondgebiedszaken: 1 VTE deskundige openbare werken (B1-B3) wordt niet
langer uitdovend gezet.
9. Deelorganogram grondgebiedszaken: diensthoofd grondgebiedszaken wordt toegevoegd als
lid van het managementteam.
10. Eerder uitdovend gezette betrekkingen waarvan de titularis intussen uit dienst is getreden
worden geschrapt: 1 VTE administratief assistent onthaal en secretariaat, 1 VTE
administratief medewerker toerisme, 1 VTE technisch medewerker, 1 VTE informaticus
statutair.

5. Goedkeuring vaccinatieverlof voor personeelsleden onder de vorm van dienstvrijstelling.
De ministerraad van 12.02.2021 heeft op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een
voorontwerp van wet goedgekeurd over de toekenning van een recht op klein verlet voor
werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het
coronavirus.
Concreet krijgt elke werknemer verbonden met een werkgever door een arbeidsovereenkomst het
recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van loon, teneinde zich te laten vaccineren. Om
gerechtigd te zijn op het loon moet de werknemer de werkgever vooraf verwittigen en een bewijs
van vaccinatie kunnen voorleggen.
Deze wet zal dus niet van toepassing zijn op het statutair personeel.
Bijgevoegd voorstel houdt in om al het personeel vaccinatieverlof toe te kennen onder de vorm van
dienstvrijstelling overeenkomstig dezelfde modaliteiten zoals voorzien in de toekomstige wet over de

toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen
van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus.

Sportdienst.
6. Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de ILV Sportregio WingeDemervallei.
Op 23 november 2017 werd de samenwerkingsovereenkomst van de Interlokale Vereniging (ILV)
Sportregio Winge-Demervallei goedgekeurd door de gemeenteraad. Volgens artikel 15 en 16 van de
samenwerkingsovereenkomst gebeurt er een jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraad.
Het jaarverslag en de jaarrekening van 2020 worden ter goedkeuring voorgelegd.
Het coronavirus heeft ook op de werking van de ILV Sportregio Winge-Demervallei een enorme
impact gehad. Het werkingsjaar van de ILV bleef dan ook beperkt tot de organisatie van het project
“Hopsakee” i.s.m. MOEV & de studieavond “Nieuwe wetgeving voor vzw’s”.
De jaarrekening van 2020 heeft een saldo van 21.194,92 euro, inkomsten: 26 579,60 euro en
uitgaven: 5 384,68 euro. Het beheerscomité heeft de jaarrekening en het jaarverslag van 2020
goedgekeurd.
De uitgaven zijn in 2020 zeer gering gebleven en omwille van die reden willen we de jaarlijkse
bijdrage van de gemeenten voor het werkingsjaar 2021 opschorten.
De Sportregio kan in 2021 opnieuw rekenen op bovenlokale projectsubsidies van Sport Vlaanderen.
Zo werd bevestigd dat we (indien corona het toelaat) voor 22.000 euro aan subsidies kunnen
ontvangen.
In bijlage:
- Jaarverslag 2020
- Jaarrekening 2020
- Programmavoorstel 2021
- Begrotingsvoorstel 2021
Samenvatting:
- Gaat de gemeenteraad akkoord met het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de ILV
Sportregio Winge-Demervallei?
- Kan de gemeenteraad kennis nemen van het programma en de begroting 2021 zoals voorgesteld
door de ILV Sportregio Winge-Demervallei?

Bevolking.
7. Goedkeuren voorstel naamgeving nieuwe openbare weg Vorststraat- Park Ter Heide.
De straatnaamgeving wordt geregeld door het decreet van 28.01.1977 tot bescherming van de
namen van de openbare wegen en pleinen, gewijzigd door het decreet van 29.11.2002, B.S. 17.12.
2002. Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om nieuwe openbare wegen op haar
grondgebied van een naam te voorzien.

Aanvaarden van het voorstel door het college van burgemeester en schepenen in de zitting van
25.01.2021: de nieuwe openbare weg tussen de Vorststraat en Park Ter Heide “René
Huybrechtsstraat” te noemen.
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