
Intergemeentelijke vereniging voor       13/2019 
het afvalbeheer voor  Oostende en Ommeland 
Klokhofstraat 2, 8400 Oostende   

 

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 3 DECEMBER 2019 

 
Aanwezig: 

- Steven Nagels, Nathalie Vervaecke, Charlotte De Backer, Yves Miroir, Krista Claeys, Erna 

Crombez, Luc Provoost, Sandy Dobbelaere, Noël Cordier, Ann Vandenbroele (aanwezig tot 

en met punt 3), Eddy Van Muysewinkel (aanwezig tot en met agendapunt 8), Francine Ampe-

Duron, Gino Dumon, Roland Blomme, leden; 

 

- Karel Labens, Rik Dewanckele en Robin De Lille (aanwezig tot en met punt 3), lid met 

raadgevende stem; 

 

- Fons Doms, directeur  en Vicky Handsaeme, stafmedewerker administratie. 

 

 

Mevrouw Gudrun Ryde (aanwezig voor punt 2 tot en met punt 4) en Lisa Goethals (aanwezig voor 

punt 4)  van Ascento 

 

Afwezig met kennisgeving: 

- Kimberley Rousselle, lid. 

 
Steven Nagels, voorzitter van de Raad van Bestuur, opent de vergadering om 18.00 uur.  
 

 
7 Personeel – administratief statuut - wijziging in verband met cumulatie 

van beroepsactiviteiten – goedkeuring 
 
Verwijzingen en juridische grond 

 

 De Raad van Bestuur van 10 september 2019 besloot een tekst toe te voegen aan het 
administratief statuut inzake onverenigbaarheden en dumulatie van activiteiten. 

 In de Raad van Bestuur van 8 oktober 2019 werden een aantal vragen besproken van de 
vakbondsafvaardiging inzake de opgelegde cumulbeperking. 

 De Raad van Bestuur van 22 oktober 2019 besloot om bij de zusterintercommunales en de 
gemeenten-vennoten na te vragen welke cumulbeperkingen er bij hen geldig zijn. 

 

 
De directeur deelt mee dat een aantal gemeenten-vennoten enkel het decreet lokaal bestuur volgen 
en geen bijkomende onverenigbaarheden opleggen. In het Decreet Lokaal Bestuur zijn er enkel 
onverenigbaarheden opgenomen voor de functies van algemeen directeur, adjunct-algemeen 
directeur en financieel directeur. Ook is er bij de meeste zusterintercommunales geen cumulbeperking 
opgelegd. 
 
Naar analogie daarmee stelt de directeur voor om in het administratief statuut een artikel ‘Art. Ibis.  – 
Onverenigbaarheid’ van het administratief statuut vast te stellen als volgt: 
“Het ambt van algemeen directeur, en stafmedewerker administratie is onverenigbaar met andere 
ambten binnen de gemeenten van het werkingsgebied en het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn dat de gemeente bedient.” 
 
De Raad van Bestuur besluit de tekst zoals goedgekeurd op 10 september 2019 aan te passen aan 
de bovenstaande tekst. 
 

Stemmen 



 
 De Raad van Bestuur beslist met 1 onthouding (Noël Cordier). 
 

Besluit 
 
Artikel 1  
De Raad van Bestuur besluit “Hoofdstuk Ibis. Onverenigbaarheden en cumulatie van activiteiten” te 
vervangen door volgende tekst: 
 
“Art. Ibis.  – Onverenigbaarheid 
Het ambt van algemeen directeur, en stafmedewerker administratie is onverenigbaar met andere 
ambten binnen de gemeenten van het werkingsgebied en het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn dat de gemeente bedient.” 
 
Artikel 2  

De Raad van Bestuur legt dit besluit ter goedkeuring voor aan het volgende Bijzonder 
Onderhandelingscomité. 

 
Voor eensluidend afschrift. 
Namens de Raad van Bestuur, 

 
 

Vicky Handsaeme 
Stafmedewerker administratie 
 

 


