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----9. Reglement van het gsm-, tablet- en internetgebruik - goedkeuring
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld.
Op 30 april 2015 ontving de gemeente een controleverslag van de inspectiedienst DIBISS.
De belangrijkste vaststelling hierin was dat het bestuur voor aangepaste reglementen voor
het gsm-gebruik, de terugbetaling internet en het tabletgebruik moest zorgen tegen 16
november 2015. Indien de gemeente geen dergelijke reglementen bezorgt, dan zullen er
voordelen in natura aangerekend worden voor het gebruik van gsm, tablet en/of internet.
Een ontwerp van
opgesteld.

reglement van het gsm-, tablet- en internetgebruik en bijlagen werd

Dit ontwerp werd voorgelegd aan het managementteam op 22 september 2015.
Conform artikel 2, § 1, 1°, b) van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel is dit reglement aan
onderhandelingen onderworpen. Er werd een protocol van akkoord omtrent het ontwerp van
reglement bereikt tijdens het syndicaal overleg van 23 september 2015.
Een ontwerp van reglement van het gsm-, tablet- en internetgebruik en bijlagen ligt voor aan
de gemeenteraad.
Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van 30 september 2015 kennis
van het ontwerp van reglement van het gsm-, tablet- en internetgebruik, besliste in dezelfde
zitting aan de gemeenteraad voor te stellen dit reglement goed te keuren en verzocht de
voorzitter van de gemeenteraad dit punt te agenderen op de gemeenteraad van 29 oktober
2015.
Conform artikel 43, § 2, 2° van het Gemeentedecreet behoort het vaststellen van
gemeentelijke reglementen tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Tevens zijn de artikelen 248 tot 260 van het Gemeentedecreet betreffende het algemeen
administratief toezicht op de gemeenten van toepassing.
Vervolgens besluit de raad met eenparigheid van stemmen:

Art. 1. - Het reglement van het gsm-, tablet- en internetgebruik en zijn bijlagen die ne varietur
aan huidige beslissing wordt gehecht, wordt goedgekeurd.
Art. 2. - Huidige beslissing wordt aan het algemeen toezicht van de hogere overheid
onderworpen. De beslissing wordt tevens overgemaakt aan de inspectiedienst DIBISS.

De wnd. secretaris
(get.)
Paulien Santens

De voorzitter
De voorzitter gemeenteraad
(get.)
Claude Croes
Voor eensluidend verklaard afschrift
Opgemaakt te Deerlijk op 4-11-2015

De wnd. secretaris

De burgemeester
De voorzitter gemeenteraad

Paulien Santens

Claude Croes

