STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 12 april 2013
Mevrouw, Mijnheer,
U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal
uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan op
23 april 2013 om 20u.
OPENBARE VERGADERING

SECRETARIAAT
1
Verslag vorige vergadering
Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
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Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in
toepassing van artikel 200 § 3 van het gemeentedecreet
Resoc
: vergadering
28/11/2012
: algemene vergadering
18/03/2013
Cultuurraad
: vergadering
11/12/2012
Sportraad
: algemene vergadering
03/12/2012
EcoWerf
: Raad van Bestuur
20/02/2013
Jeugdraad
: vergadering
27/03/2013
IWM
: raad van bestuur
27/03/2013
A.V. IWM 22/05/2013: bespreking dagorde – aanduiden
gemeentelijke afgevaardigde – vaststellen van het mandaat
In toepassingvan het decreet van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking moeten de deelnemende gemeenten voor elke algemene
vergadering opnieuw hun afgevaardigde aanstellen en hem/haar een mandaat
gven over de op de agenda vermelde punten.
De fracties en het onafhankelijk raadslid kunnen schriftelijk (ook e-mail)
kandidaturen indienen bij de stadssecretaris ten laatste op vrijdag 19/04/2013 om
12.00u
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Toelichtende nota:
De Algemene Vergadering van IWM zal doorgaan op woensdag 22/05/2013 om
18.30 uur op de maatschappelijke zetel te Willekensmolenstraat 122 te 3500
Hasselt met volgende agenda:
1. Samenstellen bureau
2. Verslag vorige vergadering
3. Balans en resultatenrekening 2012
4. Bestemming van het resultaat
5. Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor
6. Evaluatierapport 2007- 2012 en ondernemingsplan 2013-2018
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor een afgevaardigde aan te duiden voor de Algemene
Vergadering met het mandaat de punten op de agenda goed te keuren.

BESLOTEN VERGADERING

INTERNE ZAKEN
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Kennisname arresten Raad van State en Grondwettelijk Hof inzake
de benoeming van de stadssecretaris
Toelichtende nota:
Op 17 april 2003 werd de functie van stadssecretaris vacant verklaard en werd
besloten de functie in te vullen na een aanwervingsprocedure. Er zijn 2 geslaagde
kandidaten:
- Sandra Blockx: 76%
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-Guy Vansimpsen: 62,25%
Na de vergelijking van beide kandidaten rekening houden met het examenresultaat
en hun titels en verdiensten werd Sandra Blockx op 30 oktober 2003 benoemd tot
stadssecretaris.
Deze benoeming werd aangevochten voor de Raad van State door de OCMWsecretaris wegens het niet-naleven van de vrijwillige mobiliteit tussen gemeente en
OCMW zoals voorzien in het KB 519 van 31/03/1987.
Dit KB voorzag in de mogelijkheid dat een personeelslid vrijwillig en zonder
deelname aan een aanwervingsprocedure een vacante functie bij het ander bestuur
kon invullen voorzover het een gelijkaardige functie betrof. De Raad van State
vernietigde de aanstellingsbeslissing van Sandra Blockx op deze grond.
Dit K.B. werd inmiddels opgeheven.
Toen de OCMW-secretaris uiteindelijk afzag van de functie van stadssecretaris,
diende de gemeenteraad de procedure tot aanstelling van de stadssecretaris te
hernemen en de kandidaturen van de geslaagde kandidaten, Sandra Blockx en Guy
Vansimpsen opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraad.
Bij beslissing van de gemeenteraad van 25 mei 2010 werd mevrouw Sandra
Blockx benoemd tot stadssecretaris.
Voor de beoordeling van de kandidaten werd rekening gehouden met het
examenresultaat behaald in de aanwervingsprocedure en met de titels en
verdiensten van beide kandidaten zoals weergegeven in hun curriculum vitae toen
ze zich kandidaat stelden voor de functie in 2003. De gemeenteraad was immers
van oordeel dat men zich voor alle elementen uit het dossier terug moest plaatsen
in 2003.
De heer Guy Vansimpsen diende een verzoekschrift tot nietigverklaring in bij de
Raad van State tegen de aanstellingsbeslissing van 25 mei 2010 omdat hij (o.m.)
van oordeel was dat de gemeenteraad rekening had moeten houden met zijn
intussen opgedane ervaring die hij had meegedeeld in een geactualiseerd C.V.
overgemaakt aan het stadsbestuur op 16 april 2010.
De Raad van State ging in het arrest van 8 december 2011 in op dit middel en was
van oordeel dat de gemeenteraad onzorgvuldig had gehandeld door zich te baseren
op de C.V’s van 2003 en niet de inmiddels verworven titels en verdiensten van de
kandidaten te hebben vergeleken. Evenwel vond de Raad van State in haar arrest
van 8 december 2011 dat mevrouw Blockx door een loutere vernietiging van haar
benoeming nodeloos hard getroffen zou worden, omdat zij voor een tweede keer
een eventuele herbenoeming zou moeten overbruggen, en wilde om die redenen de
gevolgen van de vernietiging in hoofde van mevrouw Blockx temperen, in
afwachting van een nieuwe beslissing van de gemeenteraad.
De Raad van State heropende om die reden de debatten en verzocht het
Grondwettelijk Hof na te gaan of dit kon, net zoals bij de vernietiging van
algemeen verordenende bepalingen.
Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 20 december 2012 geoordeeld dat
dit niet kon, waardoor de Raad van State op 27 maart 2013 de
aanstellingsbeslissing van 25 mei 2010 dan zonder meer heeft vernietigd.
De Raad van State stelt in haar arrest van 8 december 2011 nog dat de vernietiging
van de beslissing geenszins uitsluit dat Sandra Blockx opnieuw tot stadssecretaris
wordt benoemd, alleen kan dit niet zonder eerst over te gaan tot een nieuwe
vergelijking van geactualiseerde titels en verdiensten.
Voorstel van beslissing:
Kennis te nemen van de arresten van de Raad van State d.d. 8 december 2011 en
27 maart 2013 en van het Grondwettelijk Hof van 20 december 2012.

5
Bekrachtiging aanstelling Johan Thomas als waarnemend secretaris
Toelichtende nota:
2
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Zodra het college van burgemeester en schepenen op 11/04/2013 kennis heeft
genomen van de betekening van het arrest van de Raad van State van 27 maart
2013 houdende de vernietiging van de benoemingsbeslissing van Sandra Blockx
als stadssecretaris heeft het college van burgemeester en schepenen bij wijze van
spoed Johan Thomas aangesteld als waarnemend stadssecretaris. De aanstelling
dient bekrachtigd te worden in de gemeenteraad.
Voorstel van beslissing:
De aanstelling van Johan Thomas als waarnemend stadssecretaris te bekrachtigen.
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Aanstelling stadssecretaris
Toelichtende nota:
Aangezien voornoemde arresten van de Raad van State duidelijk aangeven met
welk gebrek de beslissing van 25 mei 2010 behept was, is het stadsbestuur van
oordeel dat het in het belang van alle partijen is dat de procedure tot benoeming
van de stadssecretaris zonder verwijl hernomen wordt.
Op advies van de raadsman van de stad heeft het college van burgemeester en
schepenen, nadat de zaak voor de Raad van State op 12 maart 2013 in beraad
genomen was voor uitspraak, ter voorbereiding van het dossier de heer
Vansimpsen en mevrouw Blockx gevraagd of zij hun kandidatuur handhaven en
verzocht een geactualiseerd C.V. te bezorgen.
Beide kandidaten hebben hun kandidatuur bevestigd en hebben een geactualiseerd
C.V. bezorgd.
De gemeenteraad dient na geheime stemming over te gaan tot benoeming van de
stadssecretaris rekening houdend met de examenresultaten, de titels en verdiensten
van de kandidaten, de geactualiseerde C.V.’s en met het gezag van gewijsde van de
arresten van de Raad van State.
Het dossier ligt voor de gemeenteraadsleden ter inzage op het
gemeentesecretariaat.
Voorstel van beslissing:
De titels en verdiensten van beide kandidaten te vergelijken en over te gaan tot de
geheime stemming met het oog op de benoeming van de meest geschikte kandidaat
tot stadssecretaris en na het resultaat van de geheime stemming de datum van
indiensttreding te bepalen. De benoemde kandidaat uit te nodigen de eed af te
leggen op de openbare vergadering van de gemeenteraad van 30/04/2013.

De stadssecretaris wnd

De voorzitter

J. Thomas

B. Herbots
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