
BESTUUR DER STAD RONSE 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

DD° 02 JULI 2018 

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

7.  STADSPERSONEEL.  

GOEDKEURING VAN HET DOCUMENT "ICT-CODE STAD EN OCMW RONSE", 

IN HET KADER VAN HET INFORMATIEVEILIGHEIDSBELEID VAN DE STAD 

RONSE ALS BIJLAGE VAN HET ARBEIDSREGLEMENT EN DE 

DEONTOLOGISCHE CODE. 

 

DE GEMEENTERAAD, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het gemeentedecreet, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het gemeentedecreet meer bepaald de artikelen 107 tot en met 112 houdende de 

bepalingen betreffende de vaststelling van een deontologische code voor de personeelsleden van het 

stadsbestuur; 

Gelet op de wet van 08 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen en latere 

wijzigingen, houdende de verplichting tot het invoeren van een arbeidsreglement voor de openbare 

besturen; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 oktober 2003 en latere wijzigingen, houdende 

goedkeuring van het arbeidsreglement; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2008 en latere wijzigingen, houdende de 

goedkeuring van de deontologische code voor het stadspersoneel; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 april 2016 houdende de goedkeuring van het 

Informatiebeveiligingsbeleid; 

Gelet op de Collegebeslissing van 04 december 2017 houdende de goedkeuring van de ICT-

code (als onderdeel van de deontologische code en het arbeidsreglement); 

Gelet op het overleg met de vakbonden op 10 november 2017 en 07 mei 2018; 

Gelet op het positief advies van 09 oktober 2017 van het gezamenlijke Managementteam in 

verband met de ontwerptekst van de ICT-code als onderdeel van de deontologische code van 

toepassing op alle personeelsleden van het stadsbestuur; 

Overwegende dat de voorzitter van de OCMW-raad lid is van het College van Burgemeester 

en Schepenen; 

Overwegende dat de invoering van een ICT-code een uitvoering is van het 

Informatiebeveiligingsbeleid; 

BESLIST : met algemene stemmen : 

Artikel 1.  De ICT-code stad en OCMW Ronse, als onderdeel van de deontologische code en het 

arbeidsreglement, bijgevoegd als bijlage, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 15 

juli 2005. 

 

Voor gelijkvormig uittreksel : 

 

De algemeen directeur, De voorzitter, 


