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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 19 
NOVEMBER 2018 

Stadspersoneel.                                                                                            
Arbeidsreglement.                                                                                                             
Invoeren van glijdende uurroosters voor het personeel van de bibliotheek in 
vervanging van de bestaande uurroosters.                                                      
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/Rechtsgrond 

- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 
- Het decreet lokaal bestuur van 21 december 2017 en latere wijzigingen. 
- De arbeidsovereenkomstenwet. 

 
Relevante documenten 

- De gemeenteraadsbeslissing van 13 oktober 2003 en latere wijzigingen, houdende de 
goedkeuring van het arbeidsreglement. 

- De gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2008 houdende de goedkeuring van de 
rechtspositieregeling. 

- De gemeenteraadsbeslissing van 02 juli 2007 en latere wijzigingen, houdende de 
vaststelling van de personeelsformatie. 

- De Collegebeslissing van 01 oktober 2018 houdende het voorstel tot invoering glijdend 
uurrooster. 

- De nota van 17 september 2018 van mevrouw Karen Demeulemeester, houdende het 
voorstel en de motivering voor de invoering van glijdende uurroosters voor het 
personeel van de bibliotheek. 

- De notulen van het Basisoverlegcomité van 22 oktober 2018. 
 

Feiten/Context/Motivering 

- Het voorstel werd voorgelegd aan het personeel waarop de uurroosters van toepassing 
zijn teneinde anoniem opmerkingen te kunnen formuleren. 

- Bij het opmaken van de uurroosters wordt rekening gehouden met de toepasselijke 
reglementering met betrekking tot maximum dagelijkse arbeidsduur, pauze en rusttijd 
tussen 2 werkdagen. 

- De uurroosters werden opgemaakt op voorstel van de bibliothecaris. 
- Een wijziging van uurroosters is onderworpen aan syndicaal overleg. 
- Dit voorstel werd voorgelegd op het Basisoverlegcomité van 22 oktober 2018 
- Voor de continuïteit van de bibliotheek is het aangewezen de glijdende uurroosters in 

te voeren. 
 

Adviezen/Visum 

Advies van 21 september 2019 van Ann Hemberg, verantwoordelijke personeelsdienst op 
het voorstel van glijdende uurroosters voor het bibliotheekpersoneel. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 
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Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:     
Gaat akkoord om onderstaande uurroosters toe te voegen aan de bijlage van het arbeidsreglement 
in vervanging van de bestaande uurroosters voor het personeel van de bibliotheek en dit met 
ingang van 01 januari 2019 : 
Uurrooster in week A: 

  MAANDAG tot VRIJDAG ZATERDAG 

7u45 – 9u 1u15 glijtijd / 

9u – 12u 3u  stamtijd  / 

12u – 13u30 1u30 glijtijd (met min. middagpauze van 30’) / 

13u30 – 16u 2u30 stamtijd / 

16u – 17u30 1u30 glijtijd / 
TOT STAMTIJD  5u30 / 
TOT GLIJTIJD  4u15 / 
NORM/DAG  7u36 / 
TOT. NORM/WEEK  38u / 

 
Uurrooster in week B: 

  MAANDAG, WOENSDAG EN DONDERDAG 

7u45 – 9u 1u15 glijtijd 

9u – 12u 3u  stamtijd  

12u – 13u30 1u30 glijtijd (met min. middagpauze van 30’) 

13u30 – 17u 3u30 stamtijd 

17u – 17u30 0u30 glijtijd 
TOT STAMTIJD  6u30  

TOT GLIJTIJD  3u15 

NORM/DAG  7u40 

  DINSDAG / VRIJDAG 

13u30 – 15u 1u30 glijtijd 

15u – 20u 5u stamtijd 

20u – 20u30 0u30 glijtijd 
TOT ST  5u 

TOT GT  2u 

NORM/DAG  6u 

  ZATERDAG  

8u30 – 9u 0u30 glijtijd 

9u – 12u 3u stamtijd 

12u – 12u30 0u30 glijtijd 
TOT STAMTIJD  3u 

TOT GLIJTIJD  1u 

NORM  3u 

TOT. NORM/WEEK B  38u 

 
 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Voorzitter 
get. Linda Vandekerkhove get. Lieven Dhaeze 
 

Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Lieven Dhaeze 
Algemeen directeur Voorzitter 
 


