
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN                     GEMEENTE Z E L Z A T E 

-------------------------                     ---------------------- 

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 

14 DECEMBER 2020 

----------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig:  Dirk Goemaere, voorzitter; 

Brent Meuleman, burgemeester; 

Geert Asman, Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe en Steven 

De Vuyst, schepenen; 

Martin Acke, Frank Bruggeman, Filip Bruggheman, 

Jan De Beule, Debbie De Vleesschauwer, Guy D'Haeseleer, 

Vincent Dierickx, Patricia Joosten, Rik Laureys, Marleen 

Maenhout, Karl Segers, Kristof Stevelinck, Kevin 

Uytterhaegher, Karel Van Bever, Lucien Van de Velde, Kurt 

Van Weynsberghe, raadsleden. 

Christine Coone, wnd. algemeen directeur. 

Verontschuldigd: Gino D'Haene, raadslid. 

----------------------------------------------------------------------------- 

OPENBARE ZITTING – PUNT 04 - AANPASSING RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTE EN 

OCMW ZELZATE - GOEDKEURING EN VASTSTELLING 

–---------------------------------------------------------------------------- 

DE RAAD: 

− Gelet op het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van 

de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 

overheid en de vakbonden van haar personeel; 

− Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen; 

− Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007, en 

latere wijzigingen, houdende de minimale voorwaarden voor de 

personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van 

het gemeente- en provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen 

betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het besluit van de 

Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende rechtspositieregeling voor 

het OCMW-personeel; 

− Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 28 april 2009 houdende 

vaststelling van de lokale rechtspositieregeling voor het gemeente-

personeel en bijlagen, en latere wijzigingen; 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, hoofdstuk 4, 

afdeling 3; 

− Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018; 

− Gelet op het sectoraal akkoord voor het jaar 2020 voor het personeel van 

de lokale en provinciale besturen, afgesloten in het Vlaamse 

onderhandelingscomité C1 op 8 april 2020; 

− Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2020/2 - sectoraal akkoord 2020 voor de 

lokale en provinciale besturen; 

− Gelet op het protocol betreffende het bijzonder onderhandelingscomité 

gemeente – OCMW van 26 november 2020 met de vakorganisaties; 

− Overwegende dat de rechtspositieregelingen (RPR’s) voor het gemeente- en 

OCMW-personeel van Zelzate dateren van 2016 en aan herziening toe zijn; 

− Overwegende dat de belangrijkste wijzigingen de volgende zijn: 

• Eéngemaakte RPR voor alle personeelsleden van gemeente en OCMW 

• Aanpassingen aan gewijzigde wetgeving 



• Evaluatie tijdens de loopbaan vervangen door opvolgingsgesprekken / 

feedback 

• Inloopperiode voor het contractuele personeel (in de plaats van de 

proeftijd die afgeschaft is in de wet op de arbeidsovereenkomsten) 

conform de proeftijd voor statutairen 

• Procedure van bevordering voor de decretale graden 

• Verlaging graadanciënniteit bij bevordering naar A, B en C-niveau 

(gelijktrekking met D-niveau) 

• Verlaging graadanciënniteit bij interne personeelsmobiliteit (gelijk 

met bevordering) 

• Fietsvergoeding conform vrijgestelde bedrag op grond fiscale wetgeving 

en socialezekerheidswetgeving 

• Ouderschapsverlof op te nemen in een tiende bij voltijdse 

tewerkstelling en mits akkoord van diensthoofd 

• Voltijds ouderschapsverlof op te splitsen in periodes van een week 

• Voltijds verlof voor medische bijstand op te nemen in periodes van een 

week 

• Voltijds verlof om medische bijstand op te splitsen in één week, twee 

weken of drie weken 

• Loopbaanonderbreking voor mantelzorg 

• Onbetaald verlof als recht en als gunst 

• Vlaams zorgkrediet 

• Dienstvrijstelling op 24 en 31 december vanaf 12 uur 

• Actualisatie functiebenamingen 

• Koopkrachtverhogende maatregelen ingevolge het sectoraal akkoord van 

8 april 2020: ecocheques van 160 euro/VTE, Zelzaatse Kadobon ter waarde 

van 40 euro/personeelslid en optrekken van de sectoraal afgesproken 

minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler van de contractuele 

medewerkers van 1% naar 2,5% 

− Overwegende dat de aangepaste RPR besproken werd in zitting van het 

college van burgemeester en schepenen van 30 oktober 2020 en met de 

vakbonden in het Bijzonder Onderhandelingscomité van 26 november 2020 via 

MS Teams; 

− Overwegende dat aan de raad gevraagd wordt om voorliggende aangepaste 

rechtspositieregeling gemeente en OCMW en bijlagen goed te keuren en 

opnieuw vast te stellen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 15 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Vleesschauwer Debbie, 

D'Haeseleer Guy, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Segers Karl, 

Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien, Van Weynsberghe 

Kurt) tegen 6 neen-stemmen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule Jan, 

Dierickx Vincent, Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof) bij 1 onthouding 

(Acke Martin): 

Artikel 1: - De gemeenteraad keurt de gecoördineerde versie van de 

gezamenlijke rechtspositieregeling gemeente en OCMW Zelzate en bijlagen in 

bijlage goed voor wat betreft de bepalingen die betrekking hebben op het 

gemeentepersoneel. 

Artikel 2: - De gemeenteraad keurt het optrekken van de sectoraal afgesproken 

minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler van de contractuele medewerkers 

van 1% naar 2,5% goed. 



Artikel 3: - Dit besluit en de inhoud ervan worden in uitvoering van artikel 

286 van het decreet lokaal bestuur bekend gemaakt via de webtoepassing van de 

gemeente. 

Artikel 4: - In toepassing van artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 

wordt de toezichthoudende overheid op dezelfde dag van de bekendmaking op de 

hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit. 

Artikel 5: -  Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de 

personeelsdienst. 

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op 

14 december 2020. 
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Christine COONE Dirk GOEMAERE 

wnd. algemeen directeur voorzitter gemeenteraad  

 

 

 

 


