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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, André du Bus, Laurent
Vleminckx, Françoise Carton de Wiart, Gisèle Mandaila, 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, Farida Tatou, Edoardo Traversa, Françoise de Halleux, Gemeenteraadsleden ;
Annick Petit, wnd. gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Jean-Luc Robert, Rachid Madrane, Sandra Jen, Gemeenteraadsleden ;
Christian Debaty, Gemeentesecretaris.

Zitting van 19.09.16
#Onderwerp : Gemeentepersoneel – Organiek Besluit voor het gemeentepersoneel – Bijlage I – De
personeelsformaties – Statutair Kader voor het verzorgings-, bijstands-, buitenschools personeel, nietgesubsidieerd onderwijs – Wijzigingen#
Openbare zitting

HRM - gemeentepersoneel
De gemeenteraad,
gezien zijn beraadslaging van 26/05/1997 (ref. : 26.05.97/A/002) houdende wijziging van de organieke
besluiten voor het administratief en technisch personeel, van het grondbeleid, werklieden- en
meesterschapspersoneel, verzorgings-, bijstands- en buitenschools personeel – niet-gesubsidieerd
onderwijs in toepassing van het sociaal handvest, uitvoerbaar geworden door het schrijven van het Ministerie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 04 /09/1997 (ref. : 005-97/1174 9-iv) ;
gezien, meer in het bijzonder, bijlage I, Statutair kader voor het verzorgings-, bijstands-, buitenschools
personeel, niet-gesubsidieerd onderwijs;
overwegende dat, in overeenkomst met het decreet dat van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, onze gemeente ertoe verplicht is Nederlandse lessen te geven naar rato van drie uur per week in
de tweede graad en vijf uur per week in de derde graad;
overwegende dat ons bestuur genoodzaakt was om het urenkapitaal aan te spreken dat oorspronkelijk
voorzien was voor remediëring door het feit dat de subsidies van de Fédération Wallonie-Bruxelles niet alle
lessen dekt;
overwegende dat het niet overwogen kan worden om die oplossing op lange termijn te behouden aangezien
onze scholen steeds meer kinderen opvangen die de Franse taal onvoldoende beheersen en voor wie de
remediëringslessen dus onmisbaar zijn;
overwegende dat het bijgevolg aangewezen zou zijn om drie betrekkingen voor onderwijzers te creëren
binnen het gemeentepersoneel om alle kinderen kwaliteitsvol onderwijs te geven;
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overwegende dat de huidige beraadslaging voorgelegd werd aan de representatieve vakbondsorganisaties ;
gelet op artikels 100, 117 en 14 5 van de nieuwe gemeentewet ;
BESLIST
te wijzigen, zoals vermeld in bijlage :
- bijlage I van het organiek besluit voor het gemeentepersoneel – Personeelsformaties - Statutair kader voor
het verzorgings-, bijstands-, buitenschools personeel , niet-gesubsidieerd onderwijs.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers : 32 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De wnd. gemeentesecretaris,
Annick Petit

De burgemeester-voorzitter,
Vincent De Wolf

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 21 september 2016

De wnd. gemeentesecretaris,

Voor de burgemeester
Bij delegatie,

Annick Petit

Patrick Lenaers
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