
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

zitting van 17 februari 2020

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan 
Vancayseele, schepenen
Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, 
Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, 
Suze Bogaerts, Bart Pieters, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam 
De Rechter, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

WIJZIGING VAN DE RECHTSPOSITIEREGELING VAN LOKAAL BESTUUR KOKSIJDE

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77;

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 de huidige rechtspositieregeling;

Gelet op het protocol van akkoord in het bijzonder overlegcomité van 30 januari 2020;

Gelet op het positieve advies van het managementteam van 4 februari 2020;

Overwegende het positieve advies van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau op 17 februari 
2020;

BESLUIT: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het lokaal 
bestuur Koksijde (van toepassing op zowel gemeente als OCMW-personeel), zoals opgenomen in bijlage, goed.

Namens de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn

(get.) Joeri Stekelorum,
algemeen directeur

(get.) Charlotte Castelein,
voorzitter

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Koksijde, 20 februari 2020

Joeri Stekelorum,
algemeen directeur


