Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 11 OKTOBER 2021
Aanwezig: Diederik Van Hamme, voorzitter.
Luc Dupont, burgemeester.
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester,
Wim Vandevelde, schepenen.
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen
Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Faiza El Ghouch,
Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume
Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, Dominique Opsomer, Philippe Vallez, raadsleden.
Julien Vandenhoucke, algemeen directeur
Verontschuldigd: Eva Lamon, Eugénie Carrez, raadsleden

Reglement voor het toekennen van de eretitel aan de algemeen directeur en
financieel directeur.
Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2021, in het bijzonder artikel 40.
Feiten/context/motivering
Het is opportuun om, onder bepaalde voorwaarden, de eretitel van ere-algemeen directeur of
ere-financieel directeur te kunnen toekennen aan personeelsleden die in het lokaal bestuur
jarenlang de functie van algemeen directeur of financieel directeur uitgeoefend hebben.
Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit: Met algemene stemmen :
Enig artikel:
Het reglement over het toekennen van de eretitel van ere-algemeen directeur en erefinancieel directeur vast te stellen als volgt :
REGLEMENT OVER HET TOEKENNEN VAN DE ERETITEL VAN ERE-ALGEMEEN
DIRECTEUR EN ERE-FINANCIEEL DIRECTEUR
Artikel 1
Dit reglement bepaalt hoe de eretitels ere-algemeen directeur en ere-financieel
directeur kunnen worden toegekend aan personeelsleden die in het lokaal bestuur de
functie van algemeen directeur of financieel directeur uitgeoefend hebben.
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Artikel 2
De eretitel is een onderscheiding naar aanleiding van de lange en eervolle loopbaan
van het personeelslid.
Artikel 3
De eretitel kan pas gebruikt worden als de betrokkene geen bezoldigde functie meer
uitoefent in het lokaal bestuur. Vrijwilligerswerk valt hier niet onder.
Artikel 4
Om de eretitel te kunnen aanvragen, moet aan volgende voorwaarden zijn voldaan :
a) De betrokkene moet een onberispelijk gedrag vertoond hebben tijdens de
uitoefening van de functie. Onder onberispelijk gedrag wordt verstaan : het
ontbreken van een zware strafrechtelijke veroordeling, een zware tuchtstraf of
andere erg onterende feiten.
b) De betrokkene moet de functie minstens 10 jaar uitgeoefend hebben in het
lokaal bestuur.
Indien de algemeen directeur vroeger ook secretaris geweest is in het lokaal
bestuur, mogen deze jaren meegeteld worden voor de berekening van de
termijn voor de eretitel van ere-algemeen directeur.
Indien de financieel directeur vroeger ook financieel beheerder of ontvanger
geweest is in het lokaal bestuur, mogen deze jaren meegeteld worden voor de
berekening van de termijn voor de eretitel van ere-financieel directeur.
Artikel 5
De eretitel wordt door de gemeenteraad toegekend op aanvraag.
De aanvraag kan schriftelijk ingediend worden bij de voorzitter van de gemeenteraad
door :
˗ de betrokkene of zijn rechtsopvolgers ingeval de betrokkene overleden is
˗ het College van Burgemeester en Schepenen, mits instemming van de
betrokkene of zijn rechtsopvolgers ingeval de betrokkene overleden is.
Bij de aanvraag moet een uittreksel uit het strafregister (model 1) worden gevoegd.
Artikel 6
Als de betrokkene na de toekenning van de eretitel een zware strafrechtelijke
veroordeling of een zware tuchtstraf oploopt of andere erg onterende feiten pleegt,
kan de gemeenteraad beslissen om de eretitel in te trekken.
Namens de raad:
Algemeen directeur
get. Julien Vandenhoucke

Voorzitter
get. Diederik Van Hamme
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Diederik Van Hamme
Voorzitter

2/2

