Provincie OOST-VLAANDEREN
BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Gemeente Zelzate
Datum zitting 24 januari 2020
Datum publicatie website: 12 juni 2020

PUNT I BESLISSINGEN
1.

PERSONEEL - AFDELING WELZIJN – AANSTELLING VAN EEN VOLTIJDS STATUTAIR DIENSTHOOFD WELZIJN - NIVEAU A1A3

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de processen-verbaal van de aanwervingsprocedure voor de
functie van voltijds statutair diensthoofd welzijn op niveau A1–A3.
Met stembriefjes wordt de volgende stemuitslag bekomen:
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Onthouding: 0
xxx, geboren op 10 mei 1979 te Gent en wonend xxx, wordt aangesteld als voltijds statutair diensthoofd welzijn op niveau
A1–A3 op proef.
De aanvangsdatum van de statutaire aanstelling op proef van xxx is afhankelijk van de opzeggingstermijn bij zijn huidige
werkgever en zal in een latere zitting door het college van burgemeester en schepenen nog vastgesteld worden.
Tijdens de proeftijd voor deze functie als voltijds statutair diensthoofd welzijn op niveau A1–A3, die twaalf maanden
bedraagt, wordt het personeelslid, conform Hoofdstuk VII van de rechtspositieregeling, onderworpen aan een tussentijdse
evaluatie en een eindevaluatie vooraleer het personeelslid vast aangesteld wordt in statutair verband in de functie waarin hij
op proef werd aangesteld.
Betrokkene zal worden vergoed conform de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.
Er kan geen wervingsreserve aangelegd worden voor deze functie aangezien er maar één kandidaat slaagde in de
aanwervingsprocedure en deze kandidaat aangesteld wordt.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur en de personeelsdienst.
2.

MILIEU –HET AANPLANTEN VAN 40 BOMEN LANGS GROENE BRIEL

De sociaal culturele natuurvereniging “Give it Back” mag in samenwerking met de milieuraad 40 zomereiken aanplanten langs
de Groene Briel.
Een afstand van 10 meter tussen twee bomen moet gerespecteerd worden.
Omdat er een baangracht ligt naast de Groene Briel is het niet noodzakelijk om afstand tussen de gracht en de bomen te
voorzien.
De technische dienst zorgt voor de nodige ondersteuning.
Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk om een eventuele herplant te voorzien indien de ter beschikking gestelde
bomen niet zouden aanslaan.
3.

BETALINGSBEVELEN

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: lijst nrs. 2020/10,
2020/13
4.

TOEGEVOEGD PUNT: HULDIGING EVY POPPE KOPPELEN AAN HULDIGING LAUREAAT + RECEPTIE

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om juffrouw Evy Poppe op maandag 27 januari 2020 op het
gemeentehuis te huldigen ter gelegenheid van haar Olympische kampioenstitel slopestylecompetitie (snowboarden) die ze
heeft behaald op de Jeugd Olympische Winterspelen in Lausanne (Zwitserland) op 18 januari 2020.
Een cadeaubon van 25 euro zal aan juffrouw Evy Poppe worden overhandigd en het gulden boek zal ter ondertekening
worden voorgelegd.
Aansluitend op de huldiging zal een receptie worden aangeboden.
5.

TOEGEVOEGD PUNT: STABILITEIT TRAP ‘T KLOOSTER – GOEDKEURING

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het advies van de architect tot verbetering van de stabiliteit
van de trap door het voorzien van een houten steunconstructie en geeft opdracht tot verdere studie en opvolging op de
uitvoering van de werken aan Architectenburo Acke & Van Wynsberghe, Diederikplein 15 te 9960 Assenede.
De betaling zal gebeuren met het krediet in budget 2020 onder enveloppe IP999, subproject 2 en AR 2210000.

Hierop wordt de vergadering gesloten.
Dagtekening als boven.
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