UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN: 30-1-2018
Gemeente 2470 RETIE
AANWEZIG:

04.

Provincie ANTWERPEN

Adriaensen Natalie - voorzitter
Geuens Patrick - burgemeester
Claessens Koen, Matthijs Fonny, Janssens Luc, Pelckmans Kristel, Wynants Thomas
- schepenen
Verwaest Herwig, Smets Dirk, Vanherck Guy, Boonen Nicole, Bastiaansen Griet,
Verachtert Christel, Hermans Lut, Adriaensen Karolien, Debie Martine, Blockx Niels,
Lenaerts Mia, Tielens Hans, Moons Guy - raadsleden
Blockx Margriet - schepen met raadgevende stem (art.31GD)
Noyens Alois - gemeentesecretaris

Personeel: wijziging reglement betreffende het vakantiepersoneel.

De gemeenteraad,
Gelet op de desbetreffende artikelen in het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11 juni 2001 houdende vaststelling van het reglement
betreffende het vakantiepersoneel, zoals gewijzigd;
Overwegende dat het aangewezen is de aanwervingsvoorwaarden voor monitoren te versoepelen om
voldoende kandidaten aan te trekken;
Gelet op het advies van het MAT van 29 december 2017;
Gelet op het akkoord met het onderhandelingscomité in vergadering van 15 januari 2018;
Op voorstel van het schepencollege;
BESLUIT:
Artikel 1:

Volgende wijzigingen aan te brengen in het reglement betreffende het vakantiepersoneel
d.d. 11 juni 2001:
-

Functiebeschrijving voor monitor en hoofdmonitor speelpleinwerking
III. FUNCTIEPROFIEL
b) formele vereisten
- Ten minste 16 jaar oud op de dag van indiensttreding en in het bezit zijn van een
attest basisvorming jeugdverantwoordelijke of
- Ten minste 16 jaar oud op de dag van indiensttreding en in het bezit zijn van
een attest van initiator of
- Ten minste 18 jaar oud op de dag van indiensttreding en minstens 1 jaar ervaring
hebben als leid(st)er in een jeugdbeweging of
- Houder zijn van een diploma van studies met pedagogische vorming of ten minste
één jaar met vrucht zulke studies hebben voltooid

Aldus gedaan in zitting met datum als hoger vermeld.
De gemeentesecretaris,
(get. A. Noyens)

De voorzitter,
(get. N. Adriaensen)

Voor eensluidend uittreksel:
Retie, 1 februari 2018.
De gemeentesecretaris,

Alois Noyens

De voorzitter,

Natalie Adriaensen

