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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE VAN WATERMAAL-BOSVOORDE
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Cécile Van Hecke, Voorzitter ;
Olivier Deleuze, Burgemeester ;
Odile Bury, Hang Nguyen, Benoît Thielemans, Jean-François de Le Hoye, Cathy Clerbaux, Daniel
Soumillion, Schepenen ;
Alain Wiard, Philippe Desprez, Jan Verbeke, Jos Bertrand, Tristan Roberti, David Leisterh, Sandra
Ferretti, Laurence Dehaut, Eric Godart, Gabriel Persoons, Alexandre Dermine, Aurélie SAPA
FURAHA, Joëlle Van den Berg, Laura Squartini, Rachida Moukhlisse, Félix Boudru, Florence
Lepoivre, Laurent Van Steensel, Gemeenteraadsleden ;
Etienne Tihon, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Marie-Noëlle Stassart, Schepen ;
Martin Casier, Christine Roisin, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 21.05.19
#Onderwerp : Wijziging van de personeelsformatie van het administratief, technisch en
werkliendenpersoneel.#
Openbare zitting
De Gemeenteraad,
Gelet op zijn overleg van 01 april 1996 die het statutaire en contractuele kader van het administratieve,
technische en arbeiders personeel vastlegt, krachtens het Sociale Handvest van 28 april 1994 gedateerd,
betreffende de harmonisatie van het administratieve statuut en algemene revisie van de schalen van het
personeel van de lokale en regionale bevoegdheden van de Regio van Brussel-Hoofdstad ;
Gelet op het besluit van de Minister-President van de Regering van Brussel-Hoofdstad op 30 april 1996 die
bovengenoemd overleg van 01 april 1996 goedkeurt ;
Gelet op de beraadslagingen van 30 juni 1998,23.03.1999, 20.06.2000, 13.12.2000, 26.06.2001,
16.10.2001, 30.10.2002, 19.06.2003, 23.10.2003, 18.11.2003, 16.10.2007, van 17.09.2009, van
24.05.2011, van 19.02.2013 en van 20.12.2016 tot wijziging van het kader van de administratieve,
technische en arbeiders werknemer
Gezien het organisatieschema van de diensten goedgekeurd door het College op 03.07.2018; Overwegende
dat de banen voorzien binnen de voorafgaande versies van het kader zijn herverdeeld in nieuwe
departementen op basis van de tabel hier bijgevoegd;
STATUTAIR KADER
Departement van Financiën:
Overwegende dat de stijging van de huisvestingen binnen de dienst van de Grondregie een werk overlast in
de financiële opvolging van de dossiers tot gevolg heeft;
Overwegende dat deze taak aan een versterking aan de cel van de openbare markten verenigd zou kunnen
worden, door één persoon beheerd;
Overwegende dat het profiel van deze post overeenstemt met die van een administratieve secretaris (m/v/x)
boekhoudkunde van Niveau B;
Departement Cultuur en vrije tijd - Transitie - Plaatselijk Leven- Economische Leven:
Dienst van de Franstalige bibliotheken:
Overwegende dat binnen de dienst 7 posten van adjunct bibliothecaris (m/v/x) Niveau C zijn voorzien;
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Overwegende dat deze posten in meerderheid door personen in bezit van bevoegdheden in verband met het
Niveau B en houder van een diploma bachelor of gelijkwaardige opleiding worden bezet:
Overwegende dat het nodig zou zijn om de posten in afstemming te zetten met het verwacht en gebruikt
niveau van bevoegdheden door de agenten;
Overwegende dat men voorstelt om twee posten van adjunct bibliothecaris(m/v/x) Niveau C te veranderen in
posten van bibliothecarissen Niveau B;
Dienst van de Nederlandstalige bibliotheken:
Overwegende dat de dienst in onder-personeelsbestand is en dat het nodig zou zijn om het te versterken;
Overwegende dat de verwachte bevoegdheden voor deze post, deze van een bibliothecaris (m/v/x) Niveau B
zou zijn;
Dienst Economische Leven:
Overwegende dat de verscheidenheid aan opdrachten en de oprichting van de projecten zorgt voor een
overbelasting aan werk.
Overwegende dat het huidig personeel bij meerderheid een personeel van terrein van Niveau C en B is;
Overwegende dat het nodig is om een post van administratiesecretaris Niveau A te creëren belast met het
beleid van nieuwe projecten en de begeleiding van het personeel;
Departement Onderwijs - de kinderjaren:
Gemeentecrèches;
Overwegende dat een nieuwe crèche, met naam Crèche des Archiducs, in aanbouw is en tijdens het tweede
halfjaar van dit jaar zou moeten openen;
Overwegende dat de behoeften met betrekking tot personeel werden berekend op basis van de capaciteit van
ontvangst van 46 kinderen in vergelijking met de normen van omkadering die binnen onze twee andere
crèches worden verzekerd;
Overwegende dat zij als volgt werden opgesteld:

• 1 post van directoraat Niveau B4, profiel hoofdverpleger (m/v/x)
• 1 post van maatschappelijk assistent (m/v/x) Niveau B
• 12 posten van kinderverzorgerster (m/v/x) Niveau C
• 3 posten van arbeidshulpkrachten (m/v/x) Niveau E (keuken profiel en poetskracht) (m/v/x)
Departement van algemene Zaken:
Dienst Informatie - participatie:
Overwegende dat deze dienst momenteel uit één administratie secretaresse Niveau A samengesteld is;
Overwegende dat het College het aspect participatie wil ontwikkelen.
Overwegende dat teneinde dit doel te bereiken, men voorstelt om een aanvullende post van administratief
secretaris Niveau A te creëren;
Diensten van de administratieve sancties en gemeenschapswachten:
Overwegende dat de dienst van de gemeenschapswachten momenteel 3 leden van Niveau D bevat;
Overwegende dat een optimale organisatie van de dienst de rekrutering van een aanvullende
gemeenschapswacht Niveau D zou vereisen ;
Departement van Openbare Werken en Huisvesting:
Dienst van de openbare netheid:
Overwegende dat de dienst een tijdelijke versterking heeft gekregen via de toekenning van subsidies in
verband met een verzoek aan innoverende projecten inzake openbare netheid;
Overwegende dat de evaluatie van dit project de aandacht vestigt op het belang om deze materie via
preventieve acties te behandelen maar ook door een beroep te doen op de administratieve sancties indien
nodig;
Overwegende dat de dienst voorstelt om twee posten van technische assistenten Niveau C te creëren belast
met de preventie;
Overwegende dat deze agenten ertoe aan zullen gezet worden om de opleiding te volgen die hun toelaat om
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eveneens agenten constateurs te zijn;
Overwegende dat dit dossier ten doel heeft het kader te laten overeenstemmen met de behoeften van de
diensten teneinde zijn taken van openbare dienst zo goed mogelijk te vervullen;
Overwegende dat de toekenning van deze posten slechts door het begeleidingsplan en de budgettaire
beschikbaarheid te eerbiedigen mogelijk zal zijn;
Gelet op het mondelinge akkoord van de gewestelijke inspectie van 09.05.2019 om geen vergadering van
het Comité van begeleiding te houden;
Gelet op het protocol dat in vergadering van het bijzondere onderhandelingscomité is opgesteld, van
06.05.2019;
BESLUIT
Om het volgende kader wijzigingen goed te keuren:
STATUTAIR KADER
Departement van Financiën:
- Een post van administratief secretaris (m/v/x) Niveau B creëren
Departement Cultuur en vrije tijd - Transitie - Plaatselijk Leven- Economische leven:
Dienst van de Franstalige bibliotheken:
- Twee posten van adjunct bibliothecaris (m/v/x) Niveau C veranderen in posten van bibliothecaris Niveau B
Dienst van de Nederlandstalige bibliotheken:
- Een aanvullende post van bibliothecaris Niveau B creëren
Dienst Economische Leven
-Een post van administratie secretaris Niveau A te creëren
Departement Onderwijs - de kinderjaren:
Gemeentecrèches;
- De volgende posten creëren:

• 1 post van directoraat Niveau B4, profiel hoofdverpleger (m/v/x)
• 1 post van maatschappelijk assistent (m/v/x) Niveau B
• 12 posten van kinderverzorgster (m/v/x) Niveau C
• 3 posten van arbeidshulpkrachten (m/v/x) Niveau E (keuken profiel en poetskracht) (m/v/x)
Het Departement van algemene Zaken:
Dienst Informatie - participatie:
- Een post van administratief secretaris Niveau A creëren
Diensten van de administratieve sancties en gemeenschapswachten:
- Een aanvullende post van gemeenschapswacht Niveau D creëren
Departement van Openbare Werken en Huisvesting:
Dienst van de openbare netheid:
- Twee posten van technische assistenten Niveau C creëren belast met de preventie

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 16 positieve stemmen, 10 onthoudingen.
Onthoudingen : Alain Wiard, Philippe Desprez, Jan Verbeke, Jos Bertrand, Sandra Ferretti, Eric Godart,
Alexandre Dermine, Laura Squartini, Florence Lepoivre, Laurent Van Steensel.
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING,
DOOR HET RAAD,
De Gemeentesecretaris,
Etienne Tihon

De Voorzitter,
Cécile Van Hecke

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Watermaal-Bosvoorde, 22 mei 2019
De Gemeentesecretaris,

De Burgemeester,

Etienne Tihon

Olivier Deleuze
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