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kunnen ingekeken worden op de griffiedienst. 



2 
 

Schriftelijke vraag van Willy Smout 

van 20 september 2022 

 
Griffiedienst i.v.m. het wettelijk kader rond vervangingen binnen de deputatievergaderingen 

(1 september 2022 & 8 september 2022) 

 

Wettelijk aspect samenstelling deputatievergaderingen van 1 september 2022 en 8 september 2022. 
Het is opmerkelijk dat Monique Swinnen in de verslagen van de deputatie van 1 september 2022 op 8 
september 2022 terug fungeert als gedeputeerde. 
Graag de nodige uitleg aan de hand van het provinciedecreet en van het provinciaal huishoudelijk 
reglement hoe dit wettelijk is verlopen en hoe en wanneer de provincieraad daar akte heeft van 
genomen. 
Wat zijn de consequenties indien blijkt dat aan het wettelijk kader niet is voldaan? 
Wie draagt hiervoor de verantwoordelijkheid? 
 

Antwoord van 13 oktober 2022 

 
Betreft: uw vraag van 20 september betreffende het wettelijk kader rond vervangingen binnen de 
deputatievergaderingen (1 september 2022 & 8 september 2022) 
 
Het provinciedecreet voorziet dat een gedeputeerde die afwezig is zich kan laten vervangen door het 
raadslid op dezelfde lijst gekozen met de meeste anciënniteit. 
 
Artikel 50 
§ 2. Als de gedeputeerde om een andere reden dan de redenen, vermeld in paragraaf 1, afwezig is, 
kan hij worden vervangen door het op dezelfde lijst verkozen provincieraadslid met de hoogste rang. 
Als er geen provincieraadslid is dat op dezelfde lijst verkozen is, kan de gedeputeerde vervangen 
worden door het provincieraadslid van een andere lijst met de hoogste rang. Als dat raadslid de 
gedeputeerde niet kan vervangen, kan het mandaat van gedeputeerde waargenomen worden door 
een van de andere provincieraadsleden in volgorde van hun rang. 
 
§ 3. De gedeputeerde die als verhinderd wordt beschouwd, die geschorst is of tijdelijk afwezig is, 
wordt vervangen zolang hij verhinderd, geschorst of tijdelijk afwezig is. De provincieraad neemt akte 
van de verhindering of schorsing, en van de beëindiging van de periode van verhindering of schorsing. 
 
In die zin en conform het decreet heeft raadslid M. Swinnen gedeputeerde T. Dehaene vervangen 
voor de deputaties van donderdag 1 en 8 september 2022. 
 
Dit wordt ook als dusdanig genotuleerd tijdens de deputatievergadering en de provincieraadsleden 
worden hierover ex-post geïnformeerd via de notulen van de deputatie die hen wekelijks ter inzage 
worden overgemaakt. 
De vervanging van gedeputeerden verliep de voorbije jaren steeds op deze transparante wijze, die 
ons inziens correct is.   
Gezien dit voor de raadsleden ook steeds zichtbaar is in het notulenverslag, gaan we er van uit dat op 
deze wijze ook wordt voldaan aan de bepaling in §3 waarnaar u verwijst. 
Het huishoudelijk reglement van de deputatie bevat hiervoor geen specifieke en concrete bepalingen 
en valt terug op de bepalingen in het decreet. 
 
Bijkomend geven we mee dat voor een rechtsgeldige besluitvorming in deputatie er minstens 3 
gedeputeerden (of vervanger(s)) noodzakelijk zijn.  Het decreet sluit echter niet uit dat een 
gedeputeerde zich kan laten vervangen, zelfs al zijn er al drie gedeputeerden (of vervangers) 
aanwezig. 
 
Indien u van oordeel bent dat op een andere wijze aan deze bepaling dient tegemoet gekomen te 
worden, kan u dat steeds ter sprake brengen in het bureau van de raad waar dit kan besproken 
worden.     
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Schriftelijke vraag van Tie Roefs 

van 8 november 2022 

 
Directie vrije tijd - dienst recreatie i.v.m. de evaluatie van het personeel in het provinciedomein Diest 

 
Ik werd in mijn hoedanigheid van provincieraadslid aangesproken op het feit dat verschillende redders 
van het provinciedomein in Diest na het zomerseizoen 2022 een slechte evaluatie kregen. 
 
En ook op Facebook circuleerden einde september 2022 berichten als zou de provincie Vlaams-
Brabant meerdere redders van het provinciedomein van Diest ten onrechte slechte punten hebben 
gegeven, en uitgesloten zou hebben van verdere tewerkstelling. 
 
Mag ik vragen of deze berichtgeving klopt? En zo ja, op grond waarvan kregen de redders dan een 
slechte beoordeling waardoor we in de toekomst geen beroep meer op hen kunnen doen? 
 

Antwoord van 1 december 2022 

 
Betreft: uw vraag van 8 november betreffende evaluatie personeel provinciedomein Diest 
 
In het provinciedomein Halve Maan te Diest werden inderdaad 3 technisch hoofdassistenten 
seizoenredders negatief geëvalueerd. Alle seizoenmedewerkers worden op het einde van hun 
tewerkstelling geëvalueerd op basis van de vereiste competenties. De evaluatiegesprekken gebeuren 
steeds in aanwezigheid van een medewerker van de dienst personeel en organisatie. Er is ook een 
schriftelijke weerslag van de evaluatie via een standaard evaluatieformulier.  
De betrokken medewerkers ontvingen een negatieve evaluatie wegens: 

• het niet naleven van werkafspraken 
• het niet actief/spontaan opnemen van bepaalde taken aan het zwembad + niet optreden bij 

overtredingen van het zwembadreglement 
• (voor 1 van de 3) naast bovenstaande punten, tevens ook ongepaste uitlatingen over de 

werkgever in de pers 

Conform artikel 3.2.16, §4 van de rechtspositieregeling kunnen medewerkers die met een 
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur aangesteld zijn en die op het einde van hun tewerkstelling 
negatief geëvalueerd worden, geschrapt worden uit de reserve waaruit ze werden aangesteld en uit 
gelijkaardige reserves van dezelfde graad.  

De deputatie besliste op 17/11/2022 om de negatief geëvalueerde seizoenmedewerkers te schrappen 
uit de reserve waaruit ze werden aangesteld. De desbetreffende reserves zijn nog geldig tot en met 
24/02/2023. 

In het kader van een gelijke toegang van het openbaar ambt kunnen de betrokken medewerkers zich 
wel opnieuw kandidaat stellen voor de functie van technisch hoofdassistent zwembadmedewerker 
(publicatie van de vacature in januari 2023) of voor andere functies binnen het provinciebestuur. Op 
dat moment zal hun geschiktheid voor de functie, net als voor alle andere kandidaten, op een 
objectieve manier opnieuw afgetoetst worden.  

 
 


