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Vervangingsregeling algemeen directeur
Feiten, context en argumentatie
De gemeenteraad benoemde op 13 februari 2004 de heer Kurt Parmentier als
gemeentesecretaris van de gemeente Wevelgem. De vervangingsregeling van de
gemeentesecretaris werd vastgesteld door de gemeenteraad op 12 april 2013.
De gemeenteraad nam op 13 april 2018 kennis van de aanstelling van rechtswege van de
heer Kurt Parmentier, tot en met 8 april 2018 gemeentesecretaris, als algemeen
directeur met ingang van 9 april 2018. In diezelfde zitting werd de heer Stefaan
Oosthuyse aangesteld als adjunct-algemeendirecteur. Artikel 175 van het decreet lokaal
bestuur stelt dat de adjunct-algemeendirecteur de algemeen directeur vervangt als hij
afwezig of verhinderd is.
Artikel 166 van het decreet lokaal bestuur stipuleert dat de gemeenteraad de vervanging
van de algemeen directeur regelt, met behoud van toepassing van artikel 175 van het
decreet lokaal bestuur.
Het is aangewezen om, voor de goede werking en de continuïteit van de openbare dienst,
de vervangingsregeling van de algemeen directeur vast te stellen. In huidige zitting
wordt ook de beheersovereenkomst gemeente-OCMW betreffende samenwerking op het
gebied van personeel voorgelegd. Een eventuele vervanger uit het gemeente- dan wel
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OCMW-personeel kan alle bevoegdheden verbonden aan het ambt van algemeen
directeur uitoefenen, zowel in de gemeente als in het OCMW.
Vorige beslissingen






Beslissing van de gemeenteraad van 8 maart 2019: beheersovereenkomst gemeenteOCMW betreffende samenwerking op het gebied van personeel.
Beslissing van de gemeenteraad van 13 april 2018: kennisname van rechtswege
aanstelling algemeen directeur.
Beslissing van de gemeenteraad van 13 april 2018: aanstelling adjunctalgemeendirecteur.
Beslissing van de gemeenteraad van 12 april 2013: vervangingsregeling
gemeentesecretaris.
Beslissing van de gemeenteraad van 13 februari 2004: benoeming
gemeentesecretaris.

Hogere regelgeving


Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 175 en artikel 166.

Beslissing
Met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
Bij afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur wordt hij, in toepassing van
artikel 175 van het decreet lokaal bestuur, vervangen door de adjunctalgemeendirecteur.
Artikel 2
Bij afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur én bij afwezigheid of
verhindering van de adjunct-algemeendirecteur, kan de algemeen directeur, dan wel bij
toepassing van artikel 1 de adjunct-algemeendirecteur, voorzien in de vervanging van de
algemeen directeur en dit tot terugkeer van de titularis, hetzij van de adjunctalgemeendirecteur bij toepassing van artikel 1 en dit voor een periode van maximaal 120
dagen, waarbij volgende gemeente- of OCMW-personeelsleden in aanmerking komen
voor de vervanging, bij voorrang personeelsleden van de cluster Algemeen Beleid en
Ondersteuning maar voor het overige in willekeurige volgorde:


de personeelsleden die beantwoorden aan de voorwaarden - met uitzondering van
het doorlopen van de selectieprocedure - voor de uitoefening van het ambt van
algemeen directeur.

De vervanger die overeenkomstig artikel 2 de algemeen directeur vervangt, moet bij zijn
of haar handtekening de melding 'waarnemend algemeen directeur' maken.
Artikel 3
Als de algemeen directeur, dan wel bij toepassing van artikel 1 de adjunctalgemeendirecteur, geen vervanger kan of wil aanduiden overeenkomstig artikel 2, dan
kan het college van burgemeester en schepenen voorzien in de vervanging van de
algemeen directeur volgens de modaliteiten van artikel 2.
Artikel 4
De beslissing van 12 april 2013 houdende de vervangingsregeling van de
gemeentesecretaris wordt, voor zover als nodig, opgeheven.
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