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Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
 

Pierre Kompany, Voorzitter ;
Stéphane Obeid, Jean Paul Van Laethem, Grégory Rase, Marina Dehing, Sabrina Baraka, Quentin
Paelinck, Magali Cornelissen, Schepenen ;
Chantal De Saeger, Maurizio Petrini, Karima Souiss, Marc Delvaux, Lionel Van Damme, Marie
Fontaine, Kalvin Soiresse, Khadija El Mahyaoui, Karl Vanlouwe, Lara Thommes, Mimi Crahaij, Erik
Van Den Berghe, Elke Van den Brandt, Leila Ezzouaoui, Abderrahim Cherké, Philippe Beghin, Serge
Janssen, Youssra Sellassi, Sarah Derouich, Gemeenteraadsleden ;
Darline D'Oosterlynck, Gemeentesecretaris dd..

 
Philippe Vervoort, Gemeentesecretaris.

Zitting van 20.12.18

#Onderwerp : Aanwerving van contractueel personeel – Delegatie aan het College van Burgemeester en
Schepenen# (Aanvullend)

Openbare zitting

Human Resources

DE RAAD,
 
Aangezien dat volgens artikel 149 van de Gemeentewet, de Gemeenteraad de personeelsleden die niet bij de
wet wordt geregeld benoemt, behalve voor :
1° de doctoren in de genees-, heel- en verloskunde en de doctoren in de veeartsenijkunde die hij met
bijzondere opdrachten in het belang van de gemeente belast;
2° de leden van het onderwijzend personee die een bevorderingsambt of een selectieambt uitoefenenl;
 
Overwegende dat de Gemeenteraad deze bevoegdheden mag overdragen aan het College van Burgemeester
en Schepenen voor de opdrachten betreffende het dagelijks beheer van de gemeente, binnen de perken van
de hiertoe op de gewone begroting ingeschreven kredieten;
 
Overwegende dat, met het oog op het versnellen, verlichten en versoepelen van de aanwerving van het
contractueel personeel gesubsidieerd of niet, het aangewezen is dat de Gemeenteraad gebruik maakt van
deze mogelijkheid tot delegeren;
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998, gewijzigd per 18 april 2002, houdende regeling van het
administratief toezicht op de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;
 
BESLUIT:
 
De Gemeenteraad machtigt het College van Burgemeester en Schepenen tot de aanwerving van het
contractueel personeel, gesubsidieerd of niet, behalve:
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1° de doctoren in de genees-, heel- en verloskunde en de doctoren in de veeartsenijkunde die hij met
bijzondere opdrachten in het belang van de gemeente belast;

 
2° de leden van het onderwijzend personeel die een bevorderingsambt of een selectieambt uitoefenen;
 

De Raad keurt het punt goed.
27 stemmers : 16 positieve stemmen, 11 onthoudingen.

Een twee pagina's lang amendement wordt ingediend door de groep Ecolo. De Burgemeester legt uit dat de
voorgestelde tekst eigenlijk moet ingediend worden als schriftelijke vraag of een interpellatie van het College
en legt het amendement ter stemming.
 
Dit wordt verworpen met 16 stemmen van de heren Obeid, Van Laethem, Rase, Mwen Dehing-van den
Broeck, Baraka, de heer Paelinck, Mwen Cornelissen, De Saeger, de heren Petrini, Delvaux, Van Damme,
Beghin, Janssen, Mwen Sellassi, Derouich en de heer Kompany et 1 onthouding van de heer Vanlouwe.
 
Het punt wordt vervolgens ter stemming gelegd.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris dd., 
(g) Darline D'Oosterlynck  

De Voorzitter, 
(g) Pierre Kompany

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Ganshoren, 10 januari 2019

De Gemeentesecretaris dd.,

Darline D'Oosterlynck  

De Burgemeester,

Pierre Kompany
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