
RAAD VAN BESTUUR

UITTREKSEL

zitting van 16 januari 2023 

Aanwezig: Stéphanie Anseeuw, voorzitter
Benedicte Dalle, Luc Deltombe, Sabelle Diatta, Sander Loones, Inge Vandekeere, Anthony 
Vermeulen, Julie Paelinck, leden
Frederick Vens, secretaris

GOEDKEURING VAN DE WIJZIGING VAN DE RECHTSPOSITIEREGELING VAN AGB KOKSIJDE.

Gelet op artikel 235 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op artikel 12 en 13 van de beheersovereenkomst van 02 juli 2019;

Gelet op artikel 19 en 21  van de statuten;

Gelet op Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1 en 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 
december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 
mandaatstelsel van 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 en tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden 
voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde 
personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat de definitieve ambtsneerlegging 
betreft;

Gelet op het besluit van het directiecomité van 5 september 2022 tot goedkeuring van de rechtspositieregeling van 
AGB Koksijde;

Gelet op het protocol van akkoord in het bijzonder overlegcomité van 22 december 2022;

Gelet op het positieve advies van het managementteam van 6 december 2022;

Overwegende het positieve advies van het directiecomité;

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT

Art. 1: De raad keurt de wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het AGB Koksijde, zoals opgenomen in 
bijlage, goed.

namens de leden van de Raad van Bestuur

(get.) Frederick Vens,
secretaris

(get.) Stéphanie Anseeuw,
voorzitter

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

25 januari 2023

Frederick Vens,
secretaris


