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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE GANSHOREN
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Philippe Beghin, Voorzitter ;
Pierre Kompany, Burgemeester ;
Jean Paul Van Laethem, Grégory Rase, Marina Dehing, Sabrina Baraka, Quentin Paelinck, Magali
Cornelissen, Schepenen ;
Maurizio Petrini, Karima Souiss, Marc Delvaux, Lionel Van Damme, Marie Fontaine, Kalvin Soiresse,
Khadija El Mahyaoui, Karl Vanlouwe, Lara Thommes, Mimi Crahaij, Ivan Ficher, Abderrahim Cherké,
Serge Janssen, Youssra Sellassi, Philippe Van Kerk, Bruno Kestemont, Gemeenteraadsleden ;
Caroline Van de Walle, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Stéphane Obeid, Schepen ;
Chantal De Saeger, Erik Van Den Berghe, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 29.10.20
#Onderwerp : Arbeidsreglement-Bijlage I :uuroosters en rusttijden - 6§2 uurooster van het personeel van
de Nederlandstalige Bibliotheek#
Openbare zitting

Human Resources
DE RAAD,
Aangezien het personeel van de Nederlandstalige Bibliotheek uit 1 bibliothecaris (1,0 VTE) en 1 adjunctbibliothecaris (0,5 VTE) bestaat ;
Gelet op het Decreet van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012 en de daaropvolgende wijzigingen,
betreffende het Lokaal Cultuurbeleid en meer bepaald het artikel 9 § 5 waarin staat dat de openbare
bibliotheek een optimale publieke dienstverlening moet garanderen op klantvriendelijke uren ;
Aangezien de openingsuren voor het publiek van de Nederlandstalige bibliotheek gewijzigd werden ;
Aangezien volgende openingsuren sinds 27 mei 2020 worden gehanteerd: woensdag (13:00-18:00 uur),
vrijdag (13:00-17:00 uur) en zaterdag (10:00-13:00 uur) - in totaal 12 openingsuren ;
Aangezien er buiten de openingsuren ook nog andere activiteiten (bijv. uitleningen op afspraak, levering
van boeken aan huis, klasbezoeken, ...) kunnen plaatsvinden ;
Gelet op de sluitingsperiode (van 14 maart tot en met 7 april 2020), de opening van een tijdelijk afhaalpunt
op 8 april 2020, de gedeeltelijke heropening van de Nederlandstalige bibliotheek sinds 27 mei 2020,
samen met andere aanpassingen (bijv. uitleningen op afspraak, leveringen aan huis, ophalen van
boekenpakketten in de scholen, telewerk, ...), was het bibliotheekpersoneel genoodzaakt om tijdelijk haar
uurroosters aan te passen aan de wijzigende situatie ;
Aangezien voorgesteld wordt om de gewijzigde openingsuren voor het publiek te behouden, nl. woensdag
(13:00-18:00 uur), vrijdag (13:00-17:00 uur) en zaterdag (10:00-13:00 uur) ;
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Gelet op de nieuwe situatie, is een aanpassing van de vaste uurroosters van het personeel noodzakelijk ;
Aangezien er in de nieuwe uurroosters een beurtrol wordt voorzien voor de permanenties op zaterdag
(gemiddeld 2 zaterdagpermanenties per maand) ;
Aangezien het protokol van de bijzonder onderhandelingscomité op 11.09.2020;
BESLUIT :
Wijziging van uurroster van de Nederlandstalige bibliotheek (punt 6§2 van de bijlag I van het
arbeidsreglement)

De Raad keurt het punt goed.
24 stemmers : 24 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De Gemeentesecretaris,
(g) Caroline Van de Walle

De Voorzitter,
(g) Philippe Beghin

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Ganshoren, 30 oktober 2020
De Gemeentesecretaris,

De Burgemeester,

Caroline Van de Walle

Pierre Kompany
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