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Stad Ninove
Dagelij ks personeelsbeheer

Besluit algemeen directeur van 05 december 2018

18.

Financiële dienst - aanduiding van de aanrekenende beheerders

De algemeen directeur
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15

juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit secretaris van 10 januari 2018 waarbij de aanrekenende beheerders werden
aangeduid;
Overwegende dat het noodzakelijk is dit besluit aan te passen wegens wijzigingen aan het
personeèlsbestand van de stad en wegens de integratie van stad en OCMW;

Ninove
,î:i;
ongeveer 3.500 facturen;

Ï:î::"

onseveer 10.oo0 racturen per jaar ontvanst en het ocMW
.

Overwegende dat het wenselijk is om per dienst een aanrekenende beheerder aan te duiden;
Overwegende dat de aanduiding van aanrekenende beheerders geen delegatie is van
budgethouderschaP;
Overwegende dat de aanrekenende beheerder de contactpersoon is voor de financiële dienst bij

financiële vragen en/of opmerkingen;
Overwegende dat de aanrekenende beheerder werkt volgens de procedures beschreven in het

intern controlesysteem en hierop zal geëvalueerd worden;

Overwegende dat bij ernstige problemen en/of tekortkomingen van de aanrekenende beheerder,
de financieel directeur contãct zal opnemen met de betrokken sectorcoördinator en bij ernstige
problemen en/of tekortkomingen een dossier zal opmaken voor het N-team;
Overwegende dat wanneer de aangeduide aanrekenende beheerder langdurig afwezig is of
wanneer deze functie (nog) niet ingevuld is, de aanrekenend beheerder vervangen zal worden door
de betrokken sectorcoörd inator;
Besluit:
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Het besluit secretaris van 10 januari 2018 waarbij de aanrekenende beheerders werden aangeduid
wordt ingetrokken en vervangen door volgende bepalingen'
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De volgende personeelsleden wordeÀ aangeduid als aanrekenende beheerder:

Baele Bart - Sector secretariaat
Van den Driessche Claudia

secretariaat, organisatiebeheersing

Nies Anais - Sector ondersteunendê d¡ensten en burgerzaken
communicatie
Anthoons Nele

logistiek OCMW / contracten
logistiek / overheidsoPdrachten
patrimonium

Coppens Gunnar
De Klerck Pascal
De Schryver An

Nies Anaïs

informatica
archief
bevolking en burgerzaken
integrale veiligheid

Wijnant Lydia

personeelsd ienst

Laroy Kris
Neuckermans Sofie
Nies Anais

Wittouck Ann - Sector grondgebiedzaken
rnobiliteit
leefmilieu

De Cooman Katrien

De Paepe Marijke
Van NieuwenhuYze Katrien
Van Wijnendaele Patrick

Wittouck Ann

ruimtelijke ordening
openbare werken
lokale economie

- Sector vrije tijd

De Bruyne Ann
De Taeye Soraya

jeugddienst

Claessens Pieter

cultureel centrum De Plomblom
toerisme
sport

De Bruyne Ann
De Clercq Veerle

bibliotheek
cultuur en evenementen

Malderie Luc

Schokkaert BennY
De Bruyne Ann

-

Sector onderwijs

Cooman Jeroen

school Denderwindeke

Frederickx Karolien

school Voorde

Frederickx Karolien

school Nederhasselt

Scheldeman Karen

academie muziek, woord en dans
dienst onderwijs en ac'ademie beeldende

Vanbelle Patricia
Van den Abeele Gerda
Van den Driessche Joeri

ku nst
school Appelterre

school Parklaan en Seringen

Lauwaert Annemie - Sector sociale zaken en welzijn

dienst sociale zaken, alternatieve straffen,
IBO 't kadeeken en dienst Projecten
dienst algemene sociale dienst, dienst
vreemdelingen en dienst permanentie
dienst tewerkstelling, huisvesti ng'
schuldbemiddeling en administratie

Jans Liesbeth
Moës

Jelle

segers

Annina
Marc

Asselman Marc
Asselman

Sector technische uitvoering en ondersteuning

Demey lvan - Sector financiën
De Brabanter KellY
Sonck Steven

-

Sector seniorenvoorzieningen

Van den Bossche Katrien

technische dienst

financiële dienst

woonzorgcentrum, serviceflats, poetsdienst
en maaltijden aan huis
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Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken personeelsleden, aan de
sectorcoördinatoren en aan de personeelsdienst voor toevoeging aan de persoonlijke dossiers'

De algemeen directeur,

Baele Bart

