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

Vincent De Wolf, Burgemeester-voorzitter ;
Patrick Lenaers, Marie-Rose Geuten, Rik Jellema, Frank Van Bockstal, Colette Njomgang, Jean
Laurent, Rik Baeten, Aziz Es, Schepenen ;
Eliane Paulissen, Françoise Bertieaux, Bernard de Marcken de Merken, Jean-Luc Robert, André du
Bus, Laurent Vleminckx, Françoise Carton de Wiart, Gisèle Mandaila, Rachid Madrane, Kathy
Mottet, Christophe Gasia, Christina Karkan, Marie-Louise Servais, Josianne Pardonge, Damien
Gérard, Virginie Taittinger, Christian De Beco, Arnaud Van Praet, John Buyani Ilungu, Imad
Benarafa, Ahmed M’Rabet, Stéphane Van Vaerenbergh, Sandra Jen, Viviane Scholliers, Farida Tatou,
Françoise de Halleux, Gemeenteraadsleden ;
Christian Debaty, Gemeentesecretaris.

Zitting van 21.09.15
#Onderwerp : Mandaat voor specifieke taak voor de coördinatie van het dossier "Nieuwe Gemeentehuis
- Jachthof" - Verlenging. #
Openbare zitting

HRM - gemeentepersoneel
De Gemeenteraad,
Gelet op de omzendbrief van 28 april 1994 van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
houdende het Sociaal Handvest – Harmonisatie van het administratief statuut en algemene weddeherziening
voor het personeel van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarin de
mogelijkheid voorzien wordt in punt 7.8 om in bijzondere omstandigheden een mandaatfunctie te creëren
met het oog op het vervullen van nieuwe specifieke en/of uitzonderlijke opdrachten die in de tijd beperkt zijn
;
Gezien de beraadslaging van de Gemeenteraad van 22.09.2014 bij dewelke een mandaat gecreëerd werd om
deze opdracht te volbrengen ;
Overwegende dat de duur van dit mandaat vastgelegd werd op 1 jaar, vanaf 1 oktober 2014 ;
Overwegende de nood om de interactie te beheren tussen de verschillende diensten die betrokken zijn bij het
dossier “nieuw gemeentehuis – Jachthof” in het kader van het vervolg van dit dossier ;
Gezien het dus nodig is om dit mandaat te verlengen om deze opdracht tot een goed einde te brengen ;
Overwegende dat de verantwoordelijkheden die aan de mandataris toegekend worden van die aard zijn dat er
een gepaste bezoldiging dient voorzien te worden ;
Gelet op de gevoerde onderhandelingen met de vakbondsorganisaties en het verslag hiervan ;
Gelet op artikels 145 en 147 van de nieuwe gemeentewet ;
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BESLIST
Artikel 1 :
Om de mandaatfunctie voor specifieke opdracht ter uitvoering van de coördinatie van het dossier “Nieuw
gemeentehuis – Jachthof” te verlengen tot 30/09/2016.
Artikel 2 :
Aan de mandaatfunctie een niet-geïndexeerd maandelijks brutobedrag van € 500.00 te koppelen.
Artikel 3 :
Dat de mandataris verslag moet uitbrengen bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 4 :
Het College van Burgemeester en Schepenen de toestemming te verlenen om een mandataris aan te wijzen.
Artikel 5 :
Deze beraadslaging met het oog op de uitoefening van het algemeen toezicht in tweevoud over te maken aan
de toezichthoudende overheid.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
35 stemmers : 35 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De gemeentesecretaris,
Christian Debaty

De burgemeester-voorzitter,
Vincent De Wolf

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 24 september 2015

De gemeentesecretaris,

Voor de burgemeester
Bij delegatie,

Christian Debaty

Patrick Lenaers
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