De gemeenteraad
Besluit

2022_GR_00619 Politiezone Gent - rapportage van de benoemingen en aanwervingen bij
burgemeestersbesluit - periode maart 2022 - mei 2022 - Kennisneming
Beslissing: Behandeld in openbare vergadering van 27 juni 2022
Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
de heer Christophe Peeters, voorzitter
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw
Sofie Bracke, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker,
schepen; de heer Sami Souguir, schepen; de heer Bram Van Braeckevelt, schepen;
mevrouw Hafsa El-Bazioui, schepen; mevrouw Evita Willaert, schepen; de heer Rudy
Coddens, schepen; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw
Gabi De Boever; mevrouw Annelies Storms; mevrouw Zeneb Bensafia, ondervoorzitter;
mevrouw Anne Schiettekatte; mevrouw Sara Matthieu; mevrouw Stephanie D'Hose; de
heer Veli Yüksel; de heer Sven Taeldeman; de heer Jef Van Pee; de heer Mehmet Sadik
Karanfil; de heer Gert Robert; de heer Carl De Decker; mevrouw Karlijn Deene; mevrouw
Mieke Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya; mevrouw Karla Persyn; mevrouw Anneleen Van
Bossuyt; de heer Bert Misplon; de heer Fourat Ben Chikha; mevrouw Anita De Winter;
de heer Joris Vandenbroucke; de heer Manuel Mugica Gonzalez; mevrouw Patricia De
Beule; de heer Yüksel Kalaz; de heer Stijn De Roo; mevrouw Sonja Welvaert; de heer
Christiaan Van Bignoot; mevrouw Adeline Blancquaert; mevrouw Caroline Persyn; de
heer Ronny Rysermans; de heer Nicolas Vanden Eynden; mevrouw Alana Herman;
mevrouw Els Roegiers; mevrouw Emilie Peeters; mevrouw Helga Stevens; de heer
Jeroen Van Lysebettens; mevrouw Martine Verhoeve
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Luc Kupers, adjunctalgemeendirecteur
Bevoegd: Mathias De Clercq

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
• Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus (WGP), artikel 56;
• Gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2021 houdende 'Politiezonde Gent - benoemende en
aanwervende overheid - delegatie.
De beslissing wordt genomen op grond van:
• Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikelen 56, 118, laatste lid, 121 en
128;

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 5 blz op code.esignflow.be met code 5075-8897-5438-6297 en wachtwoord vesaleg

•
•
•
•
•

Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking
tot de politiediensten;
Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten (RPPol);
Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gemeenteraadsbesluit van 26 april 2021 houdende de personeelsformatie van de
Politiezone Gent en de weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A
van de Politiezone Gent;
Gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2021 houdende 'Politiezone Gent - benoemende en
aanwervende overheid - delegatie'.

Motivering

In de gemeenteraad van 21 juni 2021 werd goedgekeurd dat, gedurende deze legislatuur, de
bevoegdheid om de leden van het administratief en logistiek kader, van het kader van agenten
van politie, van het operationeel basiskader en van het operationeel middenkader te benoemen
en aan te werven, wordt gedelegeerd naar de burgemeester (gemeenteraadsbesluit
2021_GRMW_00767).
In bovenvermeld gemeenteraadsbesluit wordt bepaald dat er driemaandelijks een rapportage
aan de gemeenteraad zal plaatsvinden betreffende de, ingevolge deze bevoegdheidsdelegatie,
getroffen benoemings- en aanwervingsbesluiten.
De rapportage over de periode maart 2022 - mei 2022 is in bijlage gevoegd en ligt ter
kennisneming voor.

Bijgevoegde bijlage(n):


Rapport - besluiten burgemeester periode mar-mei 22.pdf (deel van de beslissing)

Beslissing

Op voorstel van Het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:
Artikel 1:
Neemt kennis van de bij dit besluit gevoegde rapportage 'Politiezone Gent - benoemingen en
aanwervingen bij burgemeesterbesluit gedurende de periode maart 2022 - mei 2022'.
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RAPPORTERING VAN DE BENOEMINGEN EN AANWERVINGEN BIJ BURGEMEESTERSBESLUIT
(gemeenteraadsbesluit van van 21 juni 2021 - 2021_GRMW_00767)

Rapportering voor periode: maart/mei 2022
Datum
03/03/2022
03/03/2022
06/04/2022
06/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
28/04/2022

Titel
2022_BURG_00397 - Operationeel kader - Aanwijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie bij de Dienst Operationele Acties in het raam
van de vijfde mobiliteitscyclus van 2021 - Goedkeuring
2022_BURG_00398 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en benoeming van 7 hoofdinspecteurs van
politie bij de Interventiedienst in het raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 2021 - Goedkeuring
2022_BURG_00626 - Operationeel kader - Basiskader - Aanwerving, aanwijzing en benoeming van 30 inspecteurs van politie voor de
Interventiedienst in het raam van de aspirantenmobiliteit 2022/A1 - Goedkeuring
2022_BURG_00627 - Operationeel kader - Basiskader - Aanwerving, aanwijzing en benoeming van 5 inspecteurs van politie voor de Wijkdienst in
het raam van de aspirantenmobiliteit 2022/A1 - Goedkeuring
2022_BURG_00765 - Operationeel kader - Aanwijzing en benoeming van 1 inspecteur van politie bij de Lokale Recherchedienst in het raam van de
eerste mobiliteitscyclus van 2022 - Goedkeuring
2022_BURG_00766 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur van
politie bij de Lokale Recherchedienst in het raam van de eerste mobiliteitscyclus van 2022 - Goedkeuring
2022_BURG_00767 - Operationeel kader - Basiskader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en benoeming van 3 inspecteurs
van politie voor de Dienst Operationele Acties in het raam van de aspirantenmobiliteit 2022/A1 - Goedkeuring
2022_BURG_00768 - Operationeel kader - Aanwijzing en benoeming van 1 inspecteur van politie bij de Dienst Zonale Sturing in het raam van de
eerste mobiliteitscyclus van 2022 - Goedkeuring
2022_BURG_00769 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en benoeming van 2 inspecteurs van politie bij
de Lokale Recherchedienst in het raam van de eerste mobiliteitscyclus van 2022 - Goedkeuring

URL
https://ebesluitvorming.gentgrp.gent.be/do/decree/detail?id=510628
https://ebesluitvorming.gentgrp.gent.be/do/decree/detail?id=509352
https://ebesluitvorming.gentgrp.gent.be/do/decree/detail?id=517309
https://ebesluitvorming.gentgrp.gent.be/do/decree/detail?id=517411
https://ebesluitvorming.gentgrp.gent.be/do/decree/detail?id=519165
https://ebesluitvorming.gentgrp.gent.be/do/decree/detail?id=519169
https://ebesluitvorming.gentgrp.gent.be/do/decree/detail?id=519308
https://ebesluitvorming.gentgrp.gent.be/do/decree/detail?id=519302
https://ebesluitvorming.gentgrp.gent.be/do/decree/detail?id=519163
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