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Besprekingen en besluiten van het College
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Bevoegdheid

o Decreet Lokaal Bestuur van22.L2.2017, artikel 56.

Wetten en Reglementen

r Decreet Lokaal Bestuur van 22.72.2017

Besluit van de Vlaamse Regering van07.t2.2007 en latere wijzigingen houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelselvan
het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn.

Wet van L9.L2.t974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel en het Koninklijk Besluit van 28.09.1984 tot uitvoering van de wet van Lg.t2.Lg74
tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.
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Verwijzingsdocu menten

o Gemeenteraadsbeslissingen van24.Ot.2013 en latere wijzigingen houdende vaststellen lokale
rechtspositieregeling + bijlagen.

Gemeenteraadsbeslissing van t5.L2.2Ot6 houdende delegatiebevoegdheid naar het
schepencollege voor het vaststellen van de personeelsformatie, organogram en
rechtspositieregeling.

Verslag Bijzonder Onderhandelings- en Overlegcomité dd. 22.tL.ZOtga



o Advies MAT dd. O3.I2.2OL9

Verantwoording

r ln huidige zitting van het schepencollege werd de personeelsformatie en het organogram

aangepast. De functiebenamingen van toeristisch ambtenaar (B-niveau) en Vrijetijdsconsulent (B-

nivea u) werden gewijzigd naa r Vrijetijdsmedewerker (B-nivea u).

r lngevolge deze aanpassing is het noodzakelijk de aanwervingsvoorwaarden, het

selectieprogramma en de selectiecommissie vast te stellen.

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen

BESTUIT

Artikell
De aanwervingsvoorwaarde voor de functie van Vrijetijdsmedewerker (B-niveau) wordt vastgesteld

als volgt :

- ln het bezit zijn van een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld bij (bij voorkeur in de

sociaa l-cultu rele sector)

Art.2
Het selectieprogramma wordt vastgesteld als volgt :

Schriftelijk gedeelte : 50 punten

- Uitwerken van één of meerdere cases (30 punten)

De kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie die zich tijdens de

uitoefening van de functie kan voordoen. De totale context van de problematiek wordt

uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat een oplossing uitwerkt en deze aan de hand

van een verslag weergeeft.

Postvakoefening (10 punten)

lnzicht in werkine van een gemeentebestuur (10 punten)

Kennis basisprincipes Decreet Lokaal Bestuur

Mondeling gedeelte : 50 punten

Een conversatieproef ter beoordeling van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met

de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie en zijn interesse voor het

werkterrein.

Om als geslaagd te worden beschouwd voor een selectieprocedure, moeten de kandidaten voor elk

selectiegedeelte zestig procent van de punten behalen. lndien een selectiegedeelte meer dan één

proef omvat, moeten zij bovendien vijftig procent van de punten behalen op elk van die proeven.



Art.3

De selectiecommissie wordt vastgesteld als volgt :

- 2 ervaringsdeskundigen werkzaam in een lokaal bestuur
- Diensthoofd van de dienst waarop het personeelslid wordt tewerkgesteld.
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