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Vorst statutariseert een honderdtal gemeentepersoneelsleden
Op donderdag 29 april is een nieuwe belangrijke stap gezet in de campagne voor de statutarisering
van het contractueel personeel van het gemeentebestuur van Vorst. Het College Ecolo/Groen-PS/sp.a
heeft ingestemd met de opstart van de procedure. Er zijn een honderdtal personen betrokken. Ter
herinnering: in juli 2018 werd door de gemeenteraad een wijziging van het statuut goedgekeurd om
de benoeming van personeel te vergemakkelijken, en de voortzetting van het statutariseringsbeleid
werd opgenomen in de algemene beleidsverklaring.
Concreet betreft het:
• 13 personeelsleden van niveau A
• 6 personeelsleden van niveau B
• 36 personeelsleden van niveau C
• 28 personeelsleden van niveau D
• en 40 personeelsleden van niveau E.
De toelatingsvoorwaarden zijn de volgende:
• voldoen aan de voorwaarden betreffende het gebruik van de talen;
• houder zijn van het vereiste diploma;
• 3 jaar anciënniteit hebben;
• een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen.
De stage van deze personeelsleden vangt aan op 1 mei en duurt tussen de 6 en 12 maanden,
afhankelijk van het niveau. Er zijn drie gunstige evaluaties nodig om statutair te worden.
Andere werknemers zullen in de komende maanden toegelaten worden, zodra aan alle voorwaarden
is voldaan.
Mariam El Hamidine, waarnemend burgemeester (ECOLO): “Het is dankzij een vruchtbare en
transparante samenwerking tussen het College en de vakbonden dat deze eerste stap mogelijk is
gemaakt. Ik ben ook blij dat wij konden rekenen op de gewestelijke steun van de minister van
Plaatselijke Besturen en op de federale steun van de minister van Pensioenen, dankzij wie wij de
budgettaire gevolgen van deze statutarisering kunnen opvangen. Er zal contact worden opgenomen
met alle personen die aan de voorwaarden voor statutarisering voldoen. Ik ben blij dat deze
procedures werkzekerheid aan het personeel kunnen garanderen. Ik dank hen voor hun inzet in deze
moeilijke tijden.”
Betty Moens, Gemeentesecretaris: “Ik ben persoonlijk heel blij dat deze stages een feit geworden zijn.
Ik wil de betrokken personeelsleden van harte feliciteren. Ik wil de teams die een titanenwerk hebben
verricht om dit dossier tot een goed einde te brengen en die de door het College aangekondigde datum
van 1 mei konden halen, hartelijk danken.”
Charles Spapens, schepen van Administratieve Transitie (PS): “Ik ben blij dat dit project, dat in 2018
van start is gegaan, tot een goed einde is gebracht dankzij het uitstekende werk van de administratie
en een fijne samenwerking met alle betrokken instanties, waaronder de vakbonden. Als eerste

socialistische schepen vind ik het evident dat deze werkzekerheid voor ons een prioriteit was en wij zijn
dan ook verheugd de personeelsleden die tot de stage worden toegelaten, te mogen feliciteren. Wij zijn
ervan overtuigd dat gewaardeerd gemeentepersoneel essentieel is om een gemeentebestuur in staat
te stellen goed te presteren voor de burgers.”
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