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Ontwerp-Besluit - Raad van 23/05/2022

JUR - Departement Organisatie.- Wijziging van de personeelsformatie.

De Gemeenteraad,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder de artikels 26bis; 70septies en 145;

Gelet op zijn besluit van 05/09/2016 houdende het administratief en geldelijk statuut van de personeelsleden van de Stad Brussel en
op de latere wijzigingen;

Gelet op zijn besluit van 19/12/2016 dat de personeelsformaties van de Departementen Organisatie, Human Resources, Financiën,
Aankoopcentrale, Wegeniswerken, Stedenbouw, Demografie, Openbaar Onderwijs, Grondregie van de Stadseigendommen, Cultuur,
Jeugd, Ontspanning en Sport en Economische Zaken aanneemt en op de latere wijzigingen;

Overwegende de wijziging in personeelsbehoeften van het Departement Organisatie;

Overwegende dat de Stad Brussel over talrijke openbare ruimten beschikt die ter beschikking staan van de bevolking en voor
evenementen kunnen worden gebruikt; dat deze tijdelijke bezetting een analyse en de indiening van een advies vereist door de cel
Evenementen van het departement Organisatie, die de dossiers onderzoekt om ze aan het College voor te leggen;

Overwegende dat het beheer van de openbare overlast binnen de vzw Bravvo wordt beheerd, met name de centralisatie van de
klachten, de analyse van de situatie en de diagnose van de oorzaken, de bepaling van een gepast antwoord en van de meest geschikte
dienst voor de uitvoering van het antwoord en de permanente evaluatie van het effect van de ondernomen acties;

Overwegende dat deze twee diensten van elkaars deskundigheid zouden moeten kunnen profiteren om efficiënter te werken en de
voor de besluitvorming noodzakelijke informatie uit te wisselen; dat bij de ontwikkeling van preventieve acties derhalve rekening
zou kunnen worden gehouden met de gebieden die het meest getroffen worden door verzoeken om bezetting en dat bij verzoeken om
organisatie van evenementen rekening zou moeten worden gehouden met klachten en diagnoses van openbare overlast;

Overwegende dat deze ruimten onderhevig zijn aan specifieke problemen, met name op het gebied van netheid, overlast in verband
met versterkte muziek, gebrek aan burgerzin van allerlei aard, consumptie, dat deze vaak emblematische plaatsen van bezetting voor
het grootste deel in het hart van een stad liggen die rekening moet houden met haar bewoners, het autoverkeer en de economische
activiteiten eromheen, en zij dus een globale aanpak en een visie vereisen om het evenwicht van de kwaliteit van het leven in de wijk
te bewaren;

Overwegende dat sinds eind 2016 een team van "Bruciteam"-agenten van de vzw Bravvo, specifiek ingezet in het hypercentrum, is
opgericht om overlast in dit gebied op te sporen, door te geven en te laten aanpakken; dat er door dit team uiteraard bijzondere
aandacht wordt besteed aan de problematiek van de openbare overlast die verband houdt met samenscholingen, in het bijzonder in
het kader van een evenement;

Overwegende dat deze twee diensten in de praktijk onder één beheer moeten worden samengebracht en dat het derhalve noodzakelijk
is te voorzien in een extra managementpost binnen de Stad;

Overwegende dat de personeelsformatie van het Departement Organisatie moet worden aangepast door de toevoeging van een
betrekking van adjunct-adviseur (rang A4);

Onderwerp : 

Nr DO : 9

13/05/2022 16:26    - 1 -



Ref. Farde e-Vergaderingen : 2459567

Gelet op het advies van de vakbondsorganisaties op het Overlegcomité van 24/02/2022;

Gelet op het advies van de directieraad van 30/03/2022;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

Besluit:

Artikel 1.- De tabel van de personeelsformatie van het Departement Organisatie, zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van
02/12/2019, wordt vervangen door deze opgenomen in bijlage.

Artikel 2.- De datum van inwerkingtreding van dit besluit wordt vastgesteld op 01/05/2022.

Bijlagen :
Personeelsformatie departement organisatie (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
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