GEMEENTERAAD 2009-11-26
Aanwezig:

Anne-Mie PALMANS-CASIER, voorzitter
Huub BROERS, burgemeester
Jacky HERENS, Jean DUIJSENS, José SMEETS, schepenen
Nico DROEVEN, Victor WALPOT, William NYSSEN, Benoît HOUBIERS, Jean LEVAUX,
Grégory HAPPART, Marina SLOOTMAEKERS, Sandra SEGERS, Shanti HUYNEN, raadsleden
Dragan MARKOVIC, secretaris

De zitting wordt geopend om 20.03
De gemeenteraad:
OPENBARE ZITTING
1.
VRAGEN VAN RAADSLEDEN
Gelet op ons besluit dd 04.09.23 houdende instelling van een vragenronde voor de gemeenteraadsleden over punten die niet op de dagorde
voorkomen
Gelet op ons besluit van 2008.04.24 houdende wijziging van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
Gelet op de schriftelijke vragen van de raadsleden en de antwoorden die erop werden gegeven. (zie hierna)
besluit
Artikel 1
Er werden geen vragen gesteld.
2.
NON CONSENSUS: AANVAARDING KANDIDATUUR VOOR BEVORDERINGSEXAMEN
gelet op de non-consensus in het college van 10 november inzake de aanvaarding van de kandidatuur van Pascalle Rassin voor het
bevorderingsexamen tot hoofdmedewerker;
gelet op de voorgaande besluiten en goedkeuringen:
a) de rechtspositieregeling, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30.12.2008 waarin de voorwaarden om tot deze bevordering te kunnen
overgaan werden opgenomen
b) het voorafgaandelijk voorleggen aan de vakbonden die elk hun advies gaven over de bepalingen uit de RPR; adviezen die zeer uitgebreid
aan bod kwamen tijdens de zitting van 30.12.2008 en waarvan zelfs een uitgebreide samenvatting werd opgenomen in het besluit
c) de technische aanpassingen door de raad van 27.02.2009
d) de goedkeuring door de heer gouverneur van deze RPR en haar wijzigingen, technische aanpassingen
e) de bijkomende aanpassingen door de gemeenteraad van 17.09.2009 die geen wijzigingen inhielden voor de betwiste oproep
f) de goedkeuring die eraan gehecht werd door de gouverneur op 08.10.2009
besluit
met 9 stemmen voor, 5 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5

De raad stelt vast dat Mevrouw Pascalle Rassin voldoet aan alle in de RPR opgenomen algemene en specifieke voorwaarden
om deel te nemen aan het bevorderingsexamen voor hoofdmedewerker en keurt het ontwerp van besluit van het college van
10.11.2009 goed.
De raad neemt kennis van de klacht tegen het college van burgemeester en schepenen en stelt vast dat deze gegrond is.
De raad verordent dat de examens voor betrokkene zonder enig verwijl georganiseerd moeten worden met dezelfde jury en
onder dezelfde voorwaarden als voorzien in de RPR.
De raad veroordeelt met klem de domme insinuaties waarbij geopperd wordt dat er zich bij de gemeente een “mysterieuze”
bevordering voordoet van een kandidate die op alle mogelijke vlakken bevoordeeld wordt.
Dit besluit wordt onder begeleidende brief en samen met het ontwerp van het college, de klacht van de kandidate, de bepalende
documenten overgemaakt aan de heer Gouverneur van onze provincie.

De gemeenteraad van 26 november zou voor enige nervositeit en spanning zorgen. Op een politieke website verscheen immers een bericht dat het
gemeentebestuur een mysterieuze bevordering wou doorvoeren in de administratie. Tijdens de raad bleek echter dat er van een mysterie en
bevoordeling van een personeelslid absoluut geen sprake was. De bevordering gebeurt op basis van de Rechtspositieregeling die op 30 december
2008 door de raad werd aanvaard (met slechts 2 tegenstemmen) en door de gouverneur op 9 maart werd goedgekeurd. Bovendien gaven ook de
vakbonden hun fiat ervoor. Meer zelfs: ze stelden zelf voor om zo te bevorderen. Niets aan de hand dus en volledig volgens de wet. Het college van
burgemeester en schepenen keurde de modaliteiten dan ook unaniem (4 ja) goed op 27 oktober. Tijdens het college van 10 november (de dag na
de publicatie op de site) stemde één lid tegen de kandidatuur van een personeelslid dat aan alle voorwaarden voldoet (ervaring opstellen dossiers,
slagen studies lagere bestuurswetenschappen[*], agendering, …). Daardoor dienden de examens uitgesteld te worden. In andere gemeenten hoeft
men zelfs geen bijkomend examen te doen om deze promotie te krijgen. We zijn dus zelfs strenger dan nodig. Behalve de vrijwillige studies (3 jaren)
wordt trouwens van alle ambtenaren verwacht dat ze voldoende kennis hebben van algemene zaken. De burgemeester toonde filosofisch begrip
voor raadsleden en schepenen “die niet altijd even adequaat en correct ingelicht zijn, onvoldoende tijd hebben om dossiers na te lezen waardoor de
wetgeving voor hen niet altijd even evident is en zij verkeerd besluiten”. Hij klaagt wel de voortdurende onnodige obstructie aan die de
administratieve werking poogt te destabiliseren. Het feit dat men personeel (niet de eerste die deze “eer” te beurt valt) via een website of via
publicaties publiek te schande stelt werd door de meerderheid zwaar veroordeeld tijdens de raad. De raad aanvaardde de kandidatuur met 9
stemmen voor en 5 tegen.
[*] nvdr: elk personeelslid is vrij om deze aanvullende studies te doen. Ze zijn wel vereist om in deze graad te bevorderen.

3.
VERVANGING AMBTELIJK LID ZOLAD
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband ZOLAD;
Gelet op de statuten van de ZOLAD dat onder meer bepaalt dat de gemeenteraden elk het recht hebben om één kandidaat voor te dragen voor een
mandaat van bestuurder;
Overwegende de vraag tot aanpassing van de gemeentelijke vertegenwoordiging en het feit dat onze beleidscoördinator deze taak kan opnemen nu
zij afziet van de uren ontvangerij bij het OCMW;
Gelet op ons besluit van 18 juni waarbij de burgemeester als politiek vertegenwoordiger en Erwin Pasmans als ambtelijk vertegenwoordiger werden
aangeduid door de raad;
Gelet op het voorstel van de burgemeester om Hilde Clerx voor te dragen als ambtelijk vertegenwoordiger zodat zij ook de personeels- en financiële
aspecten mee kan opvolgen;
Overwegende dat de bestuurlijke kandidaat zich niet in een toestand van onverenigbaarheid bevindt zoals voorzien in artikel 48 van het decreet
besluit
met 9 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
Het besluit van 18 juni 2009 wordt aangepast voor wat de ambtelijke afgevaardigde betreft
Artikel 2
Beleidscoördinator Hilde Clerx wordt voorgedragen als ambtelijk afgevaardigde zonder stemrecht bij ZOLAD
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
ZOLAD
Tim Vanderbeken
Maastrichtersteenweg 2b
3770 Riemst
4.
VERKEERSBORDENDATABANK, OVEREENKOMST OVER SAMENWERKING TUSSEN HET VLAAMS GEWEST EN DE GEMEENTE
VOEREN
overwegende dat de verkeersbordendatabank een webtoepassing is die toelaat alle geïnventariseerde verticale verkeerssignalisatie, alle
verkeersborden en verkeerslichten, op alle Vlaamse wegen te bekijken en te bevragen en de verkeerssignalisatie op het grondgebied van de
gemeente Voeren toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen;
overwegende dat het Vlaams Gewest de webtoepassing van de basisinventaris gratis aan de gemeente Voeren ter beschikking stelt;
overwegende dat deze basisinventarisatie uitgebreid kan worden met bijkomende attributen zoals aangegeven in de overeenkomst in bijlage maar
dat dit betalend is;
overwegende dat de data in de Verkeersbordendatabank die het resultaat zijn van de basisinventarisatie eigendom blijven van het Vlaams Gewest;
overwegende dat de overeenkomst in werking treedt van zodra beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend en wordt aangegaan voor
onbepaalde duur;
besluit
met 9 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
De gemeente Voeren sluit een overeenkomst met het Vlaams Gewest over de Verkeersbordendatabank.
Artikel 2
De gemeente Voeren sluit deze overeenkomst enkel voor de basisinventarisatie.
5.
GOEDKEURING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN SPORTMAN, -VROUW, -PLOEG EN PERSOONLIJKHEID VAN HET JAAR
gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad tijdens de vergadering van de raad van bestuur van 14 oktober 2009. De sportraad heeft tijdens
deze vergadering het “huishoudelijk reglement sportman, sportvrouw, sportploeg en sportpersoonlijkheid van het jaar” goedgekeurd. De sportraad
adviseert bij deze de goedkeuring van het huishoudelijk reglement door de gemeenteraad;
gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2009-11-10
besluit
met 14 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
Dit door de sportraad opgestelde huishoudelijk reglement als volgt goed te keuren
SPORTVROUW, SPORTMAN, SPORTPLOEG en SPORTPERSOONLIJKHEID VAN HET JAAR
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. De Gemeentelijke Sportraad organiseert jaarlijks de verkiezing van:
a. Sportvrouw en/of sportman van de gemeente Voeren
b. Sportploeg van de gemeente Voeren.
Elke sportieve Voerenaar of Voerense sportploeg die zich in het afgelopen jaar verdienstelijk heeft gemaakt op sportgebied komt
in aanmerking voor de sporttrofee.
c. Sportpersoonlijkheid van de gemeente Voeren
Personen die zich hebben ingezet voor sport in Voeren (of een Voerense sportvereniging) kunnen hiervoor in aanmerking
komen
2. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor zijn:
a. Voor sportman en/of sportvrouw moet, op het ogenblik van de prestaties en de verkiezing, de kandida(a)t(e)
ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Voeren of de sportman en/of sportvrouw moet op de
officiële ledenlijst vermeld staan van een sportvereniging die erkend is door de Gemeentelijke Sportraad

Artikel 2

b. Voor sportploeg moet de sportclub waarvan de ploeg deel uit maakt, erkend zijn door de Sportraad
c. De sporttrofee kan slechts 1 keer aan dezelfde persoon worden toegekend.
3. Kandidaten kunnen voorgesteld worden door zichzelf of worden voorgedragen door een club, vereniging, sportraad of door
inwoners van de gemeente. Kandidaturen worden schriftelijk ingediend bij de Dienst Cultuur van de gemeente en de
kandidaturen worden vergezeld met een motiverende nota waarin staat waarom de bepaalde persoon/ploeg voorgedragen
wordt. De nota wordt eventueel gestaafd met fotomateriaal en krantenartikels. Bij gebrek aan goede kandidaten voor een
van de categorieën, wordt de trofee dat betreffende jaar niet uitgereikt.
4. Uiterste indiendatum van kandidaturen is 1 januari. Het gaat over sportverdiensten gepresteerd tijdens het afgelopen
kalenderjaar.
5. Alle kandidaturen worden besproken tijdens een vergadering van de sportraad om zo tot een definitieve lijst van de
kandidaturen per categorie te komen.
6. Daarna wordt overgegaan tot stemming
a. De stemming is geheim
b. Alle leden van de sportraad hebben stemrecht
c. De stemgerechtigden brengen drie stemmen uit
i. Belangrijkste kandidaat: 3 ptn
ii. Tweede kandidaat: 2 ptn
iii. Derde kandidaat: 1 ptn
7. De kandidaat met het hoogst aantal punten wordt door de Gemeentelijke Sportraad voorgedragen aan het College van
Burgemeester en Schepenen van Voeren. Bij gelijkheid van stemmen wordt hij/zij verkozen die het meest aantal keren 3
ptn scoorde, vervolgens 2 ptn. Bij onenigheid zullen de schepen van sport en de voorzitter van de sportraad de uiteindelijke
sportman/sportvrouw/ploeg voordragen.
8. De uiteindelijke kandidaten worden ter goedkeuring voorgesteld aan het College van Burgemeester en Schepenen.
9. De huldiging gebeurt op een plechtigheid georganiseerd door de gemeente Voeren en de Gemeentelijke Sportraad.
10. De kosten van deze trofeeën en cadeaubonnen worden gedragen door de gemeente Voeren via de werkingsmiddelen van
de gemeentelijke sportraad.
Opdracht te geven aan de gemeentelijke sportraad om zo’n verkiezing te organiseren

6.
AANKOOP BOUWGRONDEN / EIGENDOM VAN DE GEMEENTE VOEREN - MEYERS-HERENS
gelet op het besluit 6 (2) van de gemeenteraad van 17 september 2009 betreffende de verkoop gronden langs Berneauweg (goedkeuring
ontwerpakte Meyers-Herens)
gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 oktober 2009 betreffende de verkoop van de bouwgronden/ eigendom
van de gemeente Voeren
Overwegende de brief van de heer en mevrouw Raymond Meyers-Herens van 14 oktober 2009 met kenmerk 2009-I-1807
Overwegende de noodzaak tot het ontwikkelen van bouwkavels in de gemeente Voeren
Overwegende dat de gemeente gelet op het algemeen en gemeentelijk belang niet op deze gewijzigde voorstellen van de heer en mevrouw
Raymond Meyers-Herens kan ingaan
Dat daarom de loten 5, 6 en 7 uit circulatie worden genomen tot nader tijdstip
besluit
met 14 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
Het gemeenteraadsbesluit van 27 augustus 2009 punt 6.(2). betreffende de verkoop gronden langs Berneauweg (goedkeuring
ontwerpakte Meyers-Herens) wordt ingetrokken.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de heer en mevrouw Raymond Meyers-Herens.
7.
ACTIEPLAN TOERISME, PROMOTIE IN SAMENWERKING MET TOERISME LIMBURG - PRINCIPIËLE BELOFTE CO-FINANCIERING
TOT EN MET 2012
gelet op STAP Voeren 2009, strategisch toeristisch actieplan Voeren, waarbij het accent vooral gelegd werd op promotie van de Voerstreek buiten
de provincie Limburg;
gelet op het feit dat in 2009 de gemeente Voeren geen financiële bijdrage hoefde te leveren aan dit project en de provincie dit volledig zelf
bekostigde maar nu besloten wordt om dit vanaf 2010 en volgende jaren wel te doen
gelet op de zeer positieve resultaten in de toeristische sector (lokale economie);
gelet op de inspanningen van de gemeente met het aanleggen van fietspaden, een mountainbikeroutenetwerk en een wandelroutenetwerk;
gelet op STAP Voeren 2010 waarbij het accent gelegd wordt op het leveren van kwaliteit en een goede service aan de toeristen en dat dit via
natuurgerichte acties gepromoot zal worden zoals bestemmingspromoties en acties op Limburgniveau
besluit
met 9 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
Voor de jaren 2010-2011 en 2012 draagt de gemeente Voeren ten bedrage van €14.250 (geïndexeerd) bij in de externe
promotie van de toeristische ontwikkeling van de gemeente
Artikel 2
Dit bedrag wordt voorzien in het budget en de meerjarenplanning

8.
AANPASSING BELASTING OP DE OVERNACHTINGEN 2010-2011-2012
Gelet op de dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2009
besluit
Artikel 1
Dit punt werd uitgesteld bij eenparigheid van stemmen.
9.
ALGEMENE VERGADERING LIMBURG.NET 25 NOVEMBER 2009
Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een
opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 12, §2 ,3° van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking,
verder het Decreet genoemd
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net
Gelet op de statuten van Limburg.net
Gelet op de uitnodigingsbrief van 7 oktober 2009 voor de algemene vergadering van Limburg.net op woensdag 25 november 2009
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 oktober 2009
besluit
met 9 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 1 onthouding, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 oktober 2009 in verband met deze vergadering te
bekrachtigen.
10. UITNODIGING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING INTER-AQUA
Overwegende de toetreding van de gemeente Voeren bij Inter-Aqua
Gelet op de uitnodiging van Inter-Aqua voor de buitengewone algemene vergadering op 8 december 2009
Gelet op de agenda van de vergadering als bijlage
besluit
bij geheime stemming
er bevinden zich 14 stembiljetten in de urne
met 8 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 2 ongeldige stemmen en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
Huub Broers aan te melden als kandidaat-bestuurder namens de gemeente Voeren
11. AANVRAAG VERLEGGING DEEL VOETPAD NR. 23 - TEUVEN
gelet op het door de landmeter Peter Gijsen van studiebureau Geotec dd 2009-08-07 opgestelde plan van de verlegging van een deel van de
buurtweg 23 te Teuven.
gelet op ons raadsbesluit van 2009-09-17 houdende principiële goedkeuring van de verlegging van een deel van de buurtweg 23 te Teuven .
gelet op het feit dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren waren en dat dit goedgekeurd werd door het schepencollege van 2009-10-27
besluit
met 13 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
Het door de landmeter Peter Gijsen studiebureau Geotec op 2009-08-07 opgestelde plan houdende
Aanvraag verlegging van een deel van de buurtweg nr 23 te Teuven wordt goedgekeurd
Artikel 2
Het plan wordt, samen met dit besluit en het openbaar onderzoek voor goedkeuring overgemaakt aan de
Deputatie van de Provincieraad van Limburg

TP.1
NON CONSENSUS - ANTWOORD OP DE KLACHT IN VERBAND MET DE SPECIFIEKE BEVORDERINGSVOORWAARDEN VOOR
DE FUNCTIE VAN ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER
gelet op de brief van de heer gouverneur waarin gemeld wordt dat er een klacht werd ingediend tegen de specifieke bevorderingsvoorwaarden voor
de functie van administratief hoofdmedewerker en wel ondermeer met de volgende woorden: “de tweede voorwaarde is ervaring en zelfstandigheid
als administratief medewerker van mandataris. Dit is niet normaal want er is maar een bediende die deze ervaring kan hebben. Ik zou ook willen
weten of de vakbonden hun instemming hierover hebben gegeven.”
dat onze raad vaststelt dat een dergelijke klacht enkel ontsproten kan zijn uit het totaal niet kennen van de rechtspositieregeling, de voorbereidende
afspraken met de vakbonden, de decretale bepalingen dienaangaande, het totaal ontbreken van enige dossierkennis of inzicht in de materie;
dat we bezwaarlijk kunnen veronderstellen dat deze klacht het werk is van een raadslid omdat we menen dat elk raadslid een minimale kennis heeft
van de zaken die in de raad worden besproken en goedgekeurd;
dat we daarom in eerste instantie onze verontschuldigingen willen aanbieden bij de heer gouverneur voor deze tijdrovende grap;
dat we bovendien merken dat de klager bij ons bestuur slechts één personeelslid ontwaart (en dan nog verkeerd “bediende” genoemd) dat ervaring
zou kunnen hebben met het werken voor mandatarissen, daar waar elk personeelslid geacht wordt om dossiers voor te bereiden voor de
mandatarissen uit de raad of het college;
dat de klager blijkbaar nooit geweten heeft dat de RPR (en dus de gebruikte tekst voor de oproeping tot kandidatuurstelling) werd goedgekeurd na
voorlegging aan de vakbonden;
dat het RPR ook door de heer gouverneur werd goedgekeurd;
dat de burgemeester de mening van de vakbonden nochtans zeer uitgebreid en zelfs in de respectievelijke kleuren groen, rood en blauw heeft
toegelicht tijdens de vergadering van 30.12.2008;
dat we in het college van burgemeester en schepenen een ontwerp van antwoord op de klacht voorlegden en dat één van de leden om de een of
andere instructieve reden tegenstemde zonder er de minste uitleg bij te geven;
dat daardoor een non-consensus ontstond over het volgende antwoord en de raad dus dient te beslissen of hij dit antwoord behoudt of amendeert;

Geachte
In antwoord op de klacht die bij uw diensten werd ingediend kunnen wij u het volgende standpunt
meedelen:
1) De passage waarvan sprake komt letterlijk uit de Rechtspositieregeling. Die werd door de
gemeenteraad goedgekeurd op 30.12.2008. De stemuitslag: 9 ja, 2 neen, 4 onthouding.
2) De RPR werd voorafgaand aan de agendering in de gemeenteraad voor overleg aan de vakbonden
voorgelegd. Geen enkele van de vakorganisaties maakte een opmerking over dit punt. De
antwoorden van de vakorganisaties werden in extenso besproken tijdens de gemeenteraad van
30.12.2008.
3) Deze RPR werd bij besluit van de gouverneur goedgekeurd op 09 maart 2009. (zie bijlage)
4) Elk personeelslid heeft de RPR ontvangen en er werd ook een aanvullende vergadering aan gewijd
op 11 juni 2009.
In deze optiek is het dan ook niet verbazend dat het College van Burgemeester en Schepenen op
27.10.2009 op basis van deze goedkeuringen de bevorderingsprocedure openstelde. Dit had in feite al
vroeger kunnen gebeuren. Dat gebeurde met unanimiteit (burgemeester, schepenen Herens en Duijsens,
allen Voerbelangen en de heer Smeets, schepen Retour aux Libertés).
Alle personeelsleden ontvingen reeds op 27 oktober de oproep tot kandidatuurstelling.
Mevrouw Pascalle Rassin, die tegemoet komt aan de voorwaarden voor deze bevordering, stelde zich
kandidaat. Er werden geen andere kandidaturen ingediend. Tot deze voorwaarden behoren specifiek
o.a. de kennis over politiezaken, veiligheid en het behalen van een getuigschrift lagere
bestuurswetenschappen. Bovendien is het nogal logisch dat elk personeelslid dossiers afhandelt voor
de mandatarissen in het college of in de gemeenteraad.
In het college van 10 november stemde “een schepen”, geheel in tegenspraak met de eerdere
goedkeuring van 27 oktober, tegen deze kandidatuur.
Mevrouw Rassin diende een klacht in bij en tegen het College wegens het niet motiveren van het
negatief besluit. Het college nam er akte van op 17 november.
De burgemeester agendeert dit punt op de gemeenteraad van 26 november (non-consensus).
Het bevorderingsexamen van Pascalle Rassin dat normaal gepland was op 19 november werd om deze
reden uitgesteld tot een nader te bepalen datum.
Conclusies
De goedkeuring van de besluiten, de oproep en de kandidatuurstelling zijn volledig conform met de
decretale en goedgekeurde besluiten. Mevrouw Rassin had en heeft dus alle recht om deel te nemen
aan de examens.
Er dient op gewezen te worden dat in andere gemeenten dergelijke bevordering automatisch gebeurt –
dus zonder examens – na het halen van de Lagere Bestuurswetenschappen en een gunstige evaluatie.

besluit
met 9 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
Het antwoord aan de heer gouverneur wordt integraal goedgekeurd zoals hiervoor weergegeven (gearceerd).
Artikel 2
Het antwoord wordt zowel in deze besluitvorm als in brief aan de gouverneur overgemaakt onder afzonderlijke en aangetekende
omslag.
Artikel 3
De nodige stukken worden eraan toegevoegd.
De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de zitting is goedgekeurd, is de zitting gesloten om
21.12u.
De gemeentesecretaris
De voorzitter
D. MARKOVIC
A. PALMANS-CASIER

