
Punten Politie mei 2010-heden

Dienst/Politie Maand zitting 
gemeenteraad

Titel agendapunt

Financiën en Middelen juni 2010 2010_GR_00115 - POLITIEZONE GENT – Begroting over het dienstjaar 2010 - Begrotingswijzigingen nr. 1 
Gewone Dienst en nr. 2 Buitengewone Dienst – Goedkeuring  en verwijzing naar de gemeenteraad voor 
vaststelling - Goedkeuring

Financiën en Middelen juni 2010 2010_GR_00116 - Aankoop van 1 papiervernietiger voor de Interventiedienst van Politiezone Gent  - 
Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2010 2010_GR_00117 - Politiezone Gent - commissariaat Nieuw Gent - Toekennen van een 
investeringssubsidie aan NV Wyckaert voor de plaatsing van een externe zonwering. - Goedkeuring

Financiën en Middelen juni 2010 2010_GR_00148 - Jaarverslag 2009 Politiezone Gent - Kennisneming
Financiën en Middelen november 2010 2010_GR_00620 - Overheidsopdracht van levering van 27 ademanalysetoestellen voor de 

Verkeersdienst van de Politiezone Gent.  - Vaststelling
Financiën en Middelen december 2010 2010_GR_00751 - Overdracht van 1.813,50 euro van de Politiezone Gent ten voordele van de Koninklijke 

Sportvereniging Gents Stadspersoneel - Goedkeuring
Financiën en Middelen december 2010 2010_GR_00752 - Bestek nummer  2010/1081 - Overheidsopdracht voor de aankoop en installatie van 

een snelheidsmeter in een voertuig van de Politiezone Gent- Bestek - Vaststelling
Financiën en Middelen december 2010 2010_GR_00753 - POLITIEZONE GENT - Begroting over het dienstjaar 2011 - Goedkeuring en verwijzing 

naar de gemeenteraad voor vaststelling - Goedkeuring
Financiën en Middelen februari 2011 2011_GR_00102 - Overheidsopdracht van levering voor de aankoop van een telefooncentrale voor de 

Dienst Zonale Sturing van de Politiezone Gent - Goedkeuring
Financiën en Middelen februari 2011 2011_GR_00156 - Schenking door de Politiezone Gent  van een deel van de opbrengst van de verkoop 

van fietslichtjes - Goedkeuring
Financiën en Middelen maart 2011 2011_GR_00263 - Overheidsopdracht van levering van bureaumeubilair en ander meubilair voor de 

Politiezone Gent - Procedure en voorwaarden - Vaststelling
Financiën en Middelen maart 2011 2011_GR_00271 - Schenking van 2.000,00 euro door de Politiezone Gent aan de vzw Zinloos Geweld - 

Goedkeuring
Financiën en Middelen maart 2011 2011_GR_00272 - Bestek nummer 2011/0181/BS - Overheidsopdracht van diensten voor het takelen, 

vervoeren en bewaren van voertuigen in opdracht van de Politiezone Gent - Bestek - Vaststelling
Financiën en Middelen maart 2011 2011_GR_00273 - Overheidsopdracht van levering voor de aankoop van een voicelogging systeem voor 

de Politiezone Gent - Vaststelling
Financiën en Middelen maart 2011 2011_GR_00274 - Overheidsopdracht van levering van 2 mobiele betaalterminals en toebehoren, 

inclusief diensten, voor de Politiezone Gent - procedure en voorwaarden. - Vaststelling
Financiën en Middelen april 2011 2011_GR_00408 - Politiezone Gent - Schenking van 4 draagbare radio's aan de Oost-Vlaamse 

Politieacademie - Goedkeuring
Financiën en Middelen april 2011 2011_GR_00409 - Politiezone Gent - éénmalige subsidie van 10.000,00 euro aan vzw Amigo voor de 

organisatie van 'Flikken: 4 Specials'  - Goedkeuring
Financiën en Middelen juni 2011 2011_GR_00581 - Politiezone Gent - Schenking van gsm's aan Think-Pink vzw - Goedkeuring
Financiën en Middelen juni 2011 2011_GR_00652 - Jaarverslag 2010 - Politiezone Gent - Kennisneming
Financiën en Middelen juni 2011 2011_GR_00653 - Politiezone Gent - Begroting over het dienstjaar 2011 - Begrotingswijzigingen nr. 1 

Gewone Dienst en nr. 2 Buitengewone Dienst - Goedkeuring en verwijzing naar de gemeenteraad voor 
vaststelling - Goedkeuring

Financiën en Middelen juni 2011 2011_GR_00654 - Overheidsopdracht van levering voor de aankoop van meubilair voor het team 
ongevallen van de verkeersdienst van de Politiezone Gent - Procedure en voorwaarden - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2011 2011_GR_00751 - Bestek nummer 2011/252 - Overheidsopdracht van levering voor de aankoop van 
voorlopige vaste bewakingscamera's voor de Politiezone Gent. - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2011 2011_GR_00809 - Overheidsopdracht van levering voor de aankoop van kantoormeubilair voor de 
Dienst Verkeer en het bureau Telematica van de Politiezone Gent - Procedure en voorwaarden - 
Vaststelling

Financiën en Middelen september 2011 2011_GR_00923 - Bestek nummer 2011/0857  Opdracht tot levering en plaatsing van projectoren en 
toebehoren voor de Politiezone Gent - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2011 2011_GR_00924 - Overheidsopdracht van levering voor de aankoop van 1 hydraulische tang en 1 
motordrukpomp voor de Politiezone Gent - Procedure en voorwaarden - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2011 2011_GR_00925 - Bestek nummer 2011/0886 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop en 
installatie van een systeem van automatische nummerplaatherkenning in een anoniem voertuig van de 
Politiezone Gent- Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2011 2011_GR_00931 - Samenwerkingsakkoord tussen Politiezone Gent en het Gewestelijk 
Verwerkingscentrum Gent van de Federale Wegpolitie. - Goedkeuring

Financiën en Middelen oktober 2011 2011_GR_01057 - Bestek nummer 2011/0181b/BS - Overheidsopdracht van diensten voor het takelen, 
vervoeren en bewaren van voertuigen in opdracht van de Politiezone Gent - Bestek - Vaststelling



Punten Politie mei 2010-heden

Dienst/Politie Maand zitting 
gemeenteraad

Titel agendapunt

Financiën en Middelen december 2011 2011_GR_01294 - Bestek nummer 2011/0181/BS - Overheidsopdracht van diensten voor het takelen, 
vervoeren en bewaren van voertuigen in opdracht van de Politiezone Gent - Goedkeuring

Financiën en Middelen december 2011 2011_GR_01295 - POLITIEZONE GENT - Begroting over het dienstjaar 2012 - Goedkeuring en verwijzing 
naar de gemeenteraad voor vaststelling - Goedkeuring

Financiën en Middelen januari 2012 2012_GR_00032 - Overheidsopdracht van levering voor de aankoop van 1 frankeermachine voor de 
Politiezone Gent - Procedure en voorwaarden - Vaststelling

Financiën en Middelen februari 2012 2012_GR_00140 - Overheidsopdracht van diensten voor het takelen, vervoeren en bewaren van 
voertuigen in opdracht van de Politiezone Gent.- Dringende spoed. - Kennisneming

Financiën en Middelen maart 2012 2012_GR_00244 - Overheidsopdracht van levering voor de aankoop van bureaumeubilair en ander 
meubilair voor de Politiezone Gent - Procedure en voorwaarden - Vaststelling

Financiën en Middelen april 2012 2012_GR_00269 - Schenking van 2.000 euro door de Politiezone Gent aan de vzw Zinloos Geweld - 
Goedkeuring

Financiën en Middelen april 2012 2012_GR_00305 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van een muurtoestel voor het 
veilig laden en ontladen van vuurwapens voor Politiezone Gent - Procedure en voorwaarden - 
Vaststelling

Financiën en Middelen april 2012 2012_GR_00348 - Bestek met nummer 2012/0248/mdm - Opdracht tot levering en plaatsing van 
fitnessmateriaal, inclusief onderhoudscontracten,  voor de inrichting van een fitnesszaal voor de 
Politiezone Gent - Vaststelling

Financiën en Middelen mei 2012 2012_GR_00498 - Overheidsopdracht van diensten voor het takelen, vervoeren en bewaren van 
voertuigen in opdracht van de Politiezone Gent - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2012 2012_GR_00634 - Politiezone Gent - Begroting over het dienstjaar 2012 - Begrotingswijzigingen nr. 1 
Gewone Dienst en nr. 2 Buitengewone Dienst - Goedkeuring en verwijzing naar de gemeenteraad voor 
vaststelling - Goedkeuring

Financiën en Middelen september 2012 2012_GR_00847 - Schenking ten voordele van het kinderkankerfonds - Goedkeuring
Financiën en Middelen september 2012 2012_GR_00848 - Overdracht ten voordele van de Koninklijke Sportvereniging Gents Stadspersoneel - 

Goedkeuring
Financiën en Middelen september 2012 2012_GR_00849 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop en installatie  van een digitale 

snelheidsmeter in een voertuig van de Politiezone Gent - Bestek - Vaststelling
Financiën en Middelen september 2012 2012_GR_00850 - Overheidsopdracht van levering voor de aankoop van 2 faxtoestellen met 

kopieerfunctie voor de lokale recherchedienst en de dienst zonale sturing van de Politiezone Gent - 
Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2012 2012_GR_00851 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van 3 ademanalysekoffers voor 
de Verkeersdienst van de Politiezone Gent - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2012 2012_GR_00852 - Overdracht van 14.374,11 euro ten voordele van de stad Gent voor het uitvoeren van 
aanpassingswerken aan het commissariaat Sint-Amandsberg - Goedkeuring

Financiën en Middelen september 2012 2012_GR_00853 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van een volautomatische 
espressomachine  - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2012 2012_GR_00854 - Overheidsopdracht van levering voor de aankoop van 7 optische richtmiddelen en 7 
universele bevestigingsrails voor de machinepistolen Heckler & Koch MP5 van de Politiezone Gent - 
Procedure en voorwaarden  - Vaststelling

Financiën en Middelen oktober 2012 2012_GR_00965 - Procedure en voorwaarden opdracht voor de aankoop van een verrekijker voor de 
Politiezone Gent. - Goedkeuring

Financiën en Middelen oktober 2012 2012_GR_00966 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van een uitleestoestel voor de 
digitale tachograaf - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen november 2012 2012_GR_01055 - Politiezone Gent - Schenking van gsm's aan Think-Pink vzw - Goedkeuring
Financiën en Middelen november 2012 2012_GR_01056 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van een accu boorhamer - 

Goedkeuring
Financiën en Middelen november 2012 2012_GR_01057 - Overheidsopdracht van levering voor de aankoop van 1 cameralens, 1 voorzetglas en 

1 draagtas voor de spiegelreflexcamera van de lokale recherchedienst van de Politiezone Gent - Bestek - 
Vaststelling

Financiën en Middelen december 2012 2012_GR_01211 - Rapportage van de Politiezone Gent over 1 jaar S.T.R.O.P - Kennisneming
Financiën en Middelen december 2012 2012_GR_01212 - POLITIEZONE GENT - Begroting over het dienstjaar 2013 - Vaststelling
Financiën en Middelen februari 2013 2013_GR_00104 - Overdracht ten voordele van de Koninklijke Sportvereniging Gents Stadspersoneel 

door de Politiezone Gent - dienstjaar 2013 - Goedkeuring
Financiën en Middelen februari 2013 2013_GR_00105 - Schenking van 2.000 euro door de Politiezone Gent aan vzw Zinloos Geweld - 

Goedkeuring
Financiën en Middelen februari 2013 2013_GR_00106 - Schenking van herbruikbare brillen door de Politiezone Gent aan vzw See & Smile - 

Goedkeuring
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Financiën en Middelen februari 2013 2013_GR_00107 - Afsluiten  van een overeenkomst met NV Astrid  voor de huur van 1 dispatch/D en 1 
dispatchwerkstation  - Goedkeuring

Financiën en Middelen februari 2013 2013_GR_00144 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van basisuitrusting voor het 
operationele personeel van de Politiezone Gent - Verlenging van de overeenkomst  - Goedkeuring

Financiën en Middelen februari 2013 2013_GR_00145 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van voertuigen voor de 
Politiezone Gent - Procedure - Vaststelling

Financiën en Middelen maart 2013 2013_GR_00317 - Overheidsopdracht van levering van bureaumeubilair en ander meubilair voor de 
Politiezone Gent. - Goedkeuring aankoop via raamcontract.- Vaststelling van het bestek. - Goedkeuring

Financiën en Middelen maart 2013 2013_GR_00318 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van 2 less lethal launcher wapens 
van het type FN 303 en toebehoren voor de Politiezone Gent - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen maart 2013 2013_GR_00319 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van een professioneel opname-
audiosysteem voor toepassing bij video-opnames - Procedure en voorwaarden - Vaststelling

Financiën en Middelen mei 2013 2013_GR_00582 - Gemeenteraadsbesluit nr. 144 van 25 februari 2013 - Overheidsopdracht van 
leveringen voor de aankoop van basisuitrusting voor het operationele personeel van de Politiezone Gent 
- Verlenging van de overeenkomst  - Wijziging

Financiën en Middelen mei 2013 2013_GR_00583 - Overheidsopdracht van levering van een wapenkluis voor de Politiezone Gent - 
Prijsvraag. - Vaststelling

Financiën en Middelen mei 2013 2013_GR_00584 - Overheidsopdracht van levering van bureaumeubilair en ander meubilair voor de 
Politiezone Gent. - Bestek.- Vaststelling. - Aankoop via raamcontract. - Goedkeuring

Financiën en Middelen mei 2013 2013_GR_00585 - Overheidsopdracht van levering van 3 spiegelreflexcamera's met benodigdheden voor 
de  Lokale Recherchedienst van de Politiezone Gent - Prijsvraag. - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2013 2013_GR_00761 - Overheidsopdracht van levering van 2 optische richtmiddelen en 2 universele 
bevestigingsrails voor de Politiezone Gent - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2013 2013_GR_00762 - Overheidsopdracht van levering voor de aankoop van 2 faxtoestellen voor de 
Politiezone Gent - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2013 2013_GR_00763 - Afsluiten van een protocolakkoord tussen de Politiezone Gent en de Federale Politie 
voor de aankoop van basisuitrusting voor het operationele personeel van de Politiezone Gent  - 
Goedkeuring

Financiën en Middelen juni 2013 2013_GR_00764 - Politiezone Gent - Begroting over het dienstjaar 2013 - Begrotingswijzigingen nr. 1 
Gewone Dienst en nr. 2 Buitengewone Dienst. - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2013 2013_GR_00900 - Overheidsopdracht van levering van een plooi- en omslagvulmachine voor de 
Verkeersdienst van de Politiezone Gent - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2013 2013_GR_00901 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van twee nachtkijkers voor de 
recherchedienst van de Politiezone Gent - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2013 2013_GR_00902 - Overheidsopdracht van levering voor de aankoop van 8 machinepistolen met 
tactische opzet voor de Politiezone Gent - Prijsvraag  - Vaststelling

Financiën en Middelen november 2013 2013_GR_01194 - Politiezone Gent - Investeringssubsidie ten voordele van de Stad Gent voor het 
uitvoeren van aanpassingswerken aan het commissariaat Gentbrugge - Goedkeuring

Financiën en Middelen november 2013 2013_GR_01195 - Politiezone Gent - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van twee 
directionele pijlen - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen november 2013 2013_GR_01196 - Politiezone Gent - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop via raamcontract van 
acht draagbare radio's met toebehoren  - Goedkeuring

Financiën en Middelen december 2013 2013_GR_01346 - Politiezone Gent - Begroting over het dienstjaar 2014 - Vaststelling
Financiën en Middelen februari 2014 2014_GR_00095 - Politiezone Gent - Overdracht ten voordele van de Koninklijke Sportvereniging Gents 

Stadspersoneel - dienstjaar 2014 - Goedkeuring
Financiën en Middelen februari 2014 2014_GR_00096 - Politiezone Gent - Schenking van 500 euro aan Vzw Sportstewarding - Goedkeuring
Financiën en Middelen februari 2014 2014_GR_00097 - Politiezone Gent - Schenking van 2.000 euro aan vzw Zinloos Geweld - Goedkeuring
Financiën en Middelen februari 2014 2014_GR_00098 - Politiezone Gent - Schenking van 2.000 euro aan Child Focus - Goedkeuring
Financiën en Middelen maart 2014 2014_GR_00239 - Politiezone Gent - Aankoop en plaatsing van een dubbelzijdig verlicht uithangbord 

met politielogo voor het commissariaat Drongen - Goedkeuring
Financiën en Middelen maart 2014 2014_GR_00240 - Politiezone Gent - Schenking van een lichtbalk aan het Rode Kruis Eeklo - Goedkeuring

Financiën en Middelen maart 2014 2014_GR_00241 - Politiezone Gent - Overheidsopdracht van leveringen - Installatie en huur van 
camerabewaking tijdens de Gentse Feesten - 2014/0161 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen maart 2014 2014_GR_00242 - Politiezone Gent - Overheidsopdracht van leveringen - Ombouw van een lichte 
vrachtauto tot observatievoertuig - Prijsvraag - Vaststelling
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Financiën en Middelen mei 2014 2014_GR_00376 - Politiezone Gent - Overheidsopdracht van levering van bureaumeubilair en ander 
meubilair - Aankoop via raamcontracten die de federale overheid heeft afgesloten met diverse firma's. - 
Goedkeuring

Financiën en Middelen juni 2014 2014_GR_00616 - Politiezone Gent - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van voertuigen 
- Procedure - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2014 2014_GR_00617 - Politiezone Gent - Begroting over het dienstjaar 2014 - Begrotingswijzigingen nr. 1 
Gewone Dienst en nr. 2 Buitengewone Dienst. - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2014 2014_GR_00641 - Overheidsopdracht van diensten - Opdracht tot het takelen, vervoeren en bewaren 
van  voertuigen voor rekening van de Politiezone Gent - 2014/0452/BS - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2014 2014_GR_00686 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van bureaumeubilair en ander meubilair 
voor de Politiezone Gent - (4 percelen) - 2014/0667/MD - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2014 2014_GR_00687 - Politiezone Gent - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van verrekijkers - 
2014/0599 - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2014 2014_GR_00688 - Politiezone Gent - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 5 
machinepistolen - 2014/0594 - Prijsvraag  - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2014 2014_GR_00689 - Politiezone Gent - Besluit tot delegatie van bevoegdheden inzake 
overheidsopdrachten aan het college van burgemeester en schepenen - Goedkeuring

Financiën en Middelen september 2014 2014_GR_00786 - Politiezone Gent - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 3 optische 
richtmiddelen en universele rails - 2014/0714 - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2014 2014_GR_00787 - Politiezone Gent - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van drie 
multifunctionele trainingsbanken met onderhoudscontract - 2014/0789 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2014 2014_GR_00788 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 8 pistolen voor de Politiezone Gent  - 
2014/0617 - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen oktober 2014 2014_GR_00866 - Politiezone Gent - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van 4 
geldtelmachines (2 percelen)  - 2014/0765 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen oktober 2014 2014_GR_00867 - Politiezone Gent - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van één telezoomlens 
met opbergtas - 2014/0859 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen oktober 2014 2014_GR_00868 - Politiezone Gent - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop via raamcontract van 
68 draagbare radio's met toebehoren - Goedkeuring

Financiën en Middelen oktober 2014 2014_GR_00869 - Politiezone Gent - Overheidsopdracht van leveringen.- Aankoop van 1 smartphone. - 
Spoedprocedure. - Bekrachtiging

Financiën en Middelen oktober 2014 2014_GR_00870 - Politiezone Gent - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 9 beamers - 
2014/0817 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen november 2014 2014_GR_00902 - Politiezone Gent - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een 
verplaatsbare onbemande digitale snelheidsmeter  - 2014/0929 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen december 2014 2014_GR_01140 - Politiezone Gent - Begroting over het dienstjaar 2014 - Begrotingswijzigingen nr. 3 
Gewone Dienst en nr. 4 Buitengewone Dienst. - Vaststelling

Financiën en Middelen december 2014 2014_GR_01141 - Politiezone Gent - Begroting over het dienstjaar 2015 - Vaststelling
Financiën en Middelen januari 2015 2015_GR_00121 - Plaatsen van bewakingscamera' s op een niet-besloten plaats - Lichtfestival  - Advies

Financiën en Middelen februari 2015 2015_GR_00111 - Politiezone Gent - Overdracht ten voordele van de Koninklijke Sportvereniging Gents 
Stadspersoneel - dienstjaar 2015 - Goedkeuring

Financiën en Middelen februari 2015 2015_GR_00112 - Politiezone Gent - Schenking van 500,00 EUR aan vzw Sportstewarding  - Goedkeuring

Financiën en Middelen februari 2015 2015_GR_00113 - Politiezone Gent - Schenking van 2.000,00 EUR aan vzw Zinloos Geweld  - 
Goedkeuring

Financiën en Middelen maart 2015 2015_GR_00278 - Politiezone Gent - Overheidsopdracht van diensten - Opdracht tot het takelen, 
vervoeren en bewaren van voertuigen voor rekening van de Politiezone Gent - 2015/0112/BS - Bestek - 
Vaststelling

Financiën en Middelen mei 2015 2015_GR_00430 - Politiezone Gent - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van bureau- en 
bezoekersstoelen via een raamovereenkomst van de federale overheid - Goedkeuring

Financiën en Middelen mei 2015 2015_GR_00450 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop en installatie van een airco voor het 
commissariaat Gent-West - 2015/0469 - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2015 2015_GR_00592 - Begroting over het dienstjaar 2015 - Begrotingswijzigingen nr. 1 - Gewone Dienst en 
nr. 2 - Buitengewone Dienst. - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2015 2015_GR_00593 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van voertuigen - Aankoop via 
raamovereenkomst Federale Politie - DSA 2012 R3 500 - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2015 2015_GR_00612 - Plaatsen van bewakingscamera' s op een niet-besloten plaats - Gentse Feesten 2015 - 
Advies
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Financiën en Middelen september 2015 2015_GR_00634 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop en plaatsing van een verplaatsbare 
bureaucontainer voor de Politiezone Gent - 2015/0690 - Bekrachtiging

Financiën en Middelen oktober 2015 2015_GR_00867 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop en levering van zichtbaar en discreet 
gedragen kogelwerende vesten (2 percelen) - 2015/0931 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen november 2015 2015_GR_00876 - Overheidsopdracht van diensten - Aankoop van 3 betaalterminals met bijhorend 
onderhoudscontract voor onbepaalde duur - Aankoop via contract Stad Gent  - Goedkeuring

Financiën en Middelen november 2015 2015_GR_00877 - Overheidsopdracht van leveringen van meubilair voor het commissariaat Ledeberg 
van de Politiezone Gent - Bestek nr. 2015/0383 - Vaststelling - Aankoop via raamcontract - Goedkeuring

Financiën en Middelen november 2015 2015_GR_00878 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een luidsprekersysteem - 
2015/0973 - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen november 2015 2015_GR_00971 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop via raamcontract van 227 draagbare 
radio's met toebehoren voor de Politiezone Gent - Goedkeuring

Financiën en Middelen december 2015 2015_GR_01052 - Politiezone Gent - Begroting over het dienstjaar 2016 - Vaststelling
Financiën en Middelen januari 2016 2016_GR_00067 - Politiezone Gent - Schenking van 2.000 euro aan vzw Zinloos Geweld  - Goedkeuring
Financiën en Middelen januari 2016 2016_GR_00087 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop collectieve wapens en toebehoren voor 

het COPS team van de Politiezone Gent - 2015/1249 - Bestek - Vaststelling
Financiën en Middelen januari 2016 2016_GR_00088 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een thermische inbindmachine voor 

de Politiezone Gent - 2015/1299 - Prijsvraag - Vaststelling
Financiën en Middelen januari 2016 2016_GR_00089 - Schenking door de Politiezone Gent van een bedrag aan het Rode Neuzen Fonds - 

Goedkeuring
Financiën en Middelen februari 2016 2016_GR_00180 - Overheidsopdracht van leveringen - Meerjarige overeenkomst voor de aankoop en 

levering van zichtbaar en discreet gedragen kogelwerende vesten (2 percelen) - 2015/0931/bis - Bestek - 
Vaststelling

Financiën en Middelen april 2016 2016_GR_00400 - Toekenning van een subsidie aan de vzw Koninklijke Gentse Politie Harmonie ter 
financiering van haar werking - periode 1 april 2016 - 31 maart 2017  - Goedkeuring

Financiën en Middelen april 2016 2016_GR_00401 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop en installatie van 3 navigatiesystemen 
voor de motorfietsen van de motorbrigade - 2016/0366 - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen april 2016 2016_GR_00402 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 16 machinepistolen - 2016/0367 -  
Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen april 2016 2016_GR_00403 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een meldtafel cameratoezicht voor 
de Dienst Zonale Sturing  - 2015/1243 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2016 2016_GR_00661 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van tactische lampen voor op Glock 17 
met bijhorende holsters (6 percelen) - 2015/0424 - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2016 2016_GR_00662 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van lockers voor gevonden en 
inbeslaggenomen voorwerpen (3 percelen) - 2016/0455 – Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2016 2016_GR_00663 - Begroting over het dienstjaar 2016 - Begrotingswijzigingen nr. 1 - Gewone Dienst en 
nr. 2 - Buitengewone Dienst. - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2016 2016_GR_00664 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 2 mobiele public adress-systemen 
en 2 vaste audiosystemen (3 percelen) - 2016/0286 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2016 2016_GR_00665 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop en onderhoud van 2 mobiele digitale 
snelheidsmeters  - 2016/0557 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2016 2016_GR_00666 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop via raamovereenkomst van 101 
draagbare radioposten met toebehoren  - Goedkeuring

Financiën en Middelen september 2016 2016_GR_00736 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop en levering van hoge en halfhoge 
bottines met toebehoren - 2016/0913 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2016 2016_GR_00771 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van individuele vuurwapens Glock 17 - 
2016/0940 -  Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2016 2016_GR_00772 - Overheidsopdracht van diensten - Overheidsopdracht van diensten voor het takelen, 
vervoeren en bewaren van voertuigen voor rekening van de Politiezone Gent - 2015/0112 - Eerste 
herhaling percelen 1 en 2 - Goedkeuring

Financiën en Middelen september 2016 2016_GR_00773 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van wapenlockers en garderobekasten 
(2 percelen) - 2016/0789 – Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2016 2016_GR_00854 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop collectieve wapens met kaliber .300 en 
toebehoren voor het Cops-team (5 percelen) - 2016/0956  - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen november 2016 2016_GR_01015 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren van  spiegelreflexcamera's + 
benodigdheden - 2016/0730 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen november 2016 2016_GR_01016 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van fitnesstoestellen en uitrusting voor 
lokale recherchedienst - 2016/1163 - Bestek - Vaststelling
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Financiën en Middelen november 2016 2016_GR_01017 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van discreet gedragen kogelwerende 
vesten - 2016/1186 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen december 2016 2016_GR_01073 - Schenking door de Politiezone Gent van een bedrag aan Kom op Tegen Kanker - 
Goedkeuring

Financiën en Middelen december 2016 2016_GR_01164 - Politiezone Gent - Begroting over het dienstjaar 2017 - Vaststelling
Financiën en Middelen december 2016 2016_GR_01165 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een orthopedische bureaustoel - 

2016/1165 - Prijsvraag - Vaststelling
Financiën en Middelen februari 2017 2017_GR_00102 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren en plaatsen van wapenlockers - 

2016/0789/bis - Prijsvraag - Vaststelling
Financiën en Middelen maart 2017 2017_GR_00230 - Overheidsopdracht van leveringen van twee warmtebeeldcamera's voor de 

Politiezone Gent - 2017/216 - Prijsvraag - Vaststelling
Financiën en Middelen maart 2017 2017_GR_00231 - Toekenning van een structurele subsidie aan Zinloos Geweld, Child Focus, 

Sportstewarding en KGPH voor het werkingsjaar 2017 - Goedkeuring
Financiën en Middelen maart 2017 2017_GR_00232 - Schenking van gevonden en afgeschreven goederen aan Kras Gent vzw, 

Kringloopwinkel Gent en Natuurpunt vzw gedurende de dienstjaren 2017 en 2018 - Goedkeuring
Financiën en Middelen maart 2017 2017_GR_00233 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van een dienstvoertuig voor de 

Cel Gerichte Opsporingen van de Politiezone Gent - Intekening op de raamovereenkomst Procurement 
2016 R3 007 van de  Federale Politie   - Goedkeuring

Financiën en Middelen april 2017 2017_GR_00331 - Overheidsopdracht van leveringen van één simulatiepop met toebehoren voor de 
Politiezone Gent - 2017/0327 - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen april 2017 2017_GR_00332 - Samenwerkingsovereenkomst met verschillende politiezones betreffende de 
organisatie van de functie van consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer - princiepsakkoord  - Goedkeuring

Financiën en Middelen mei 2017 2017_GR_00483 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren van zitmeubilair bij Politiezone Gent - 
2017/0345 - Aankoop via raamovereenkomst - Goedkeuring

Financiën en Middelen mei 2017 2017_GR_00484 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van twee dienstvoertuigen voor 
de uitvoering van het actieplan "Kwetsbare locaties" van de Politiezone Gent - Intekening op de 
raamovereenkomst Procurement 2016 R3 007 van de  Federale Politie   - Goedkeuring

Financiën en Middelen juni 2017 2017_GR_00711 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van diverse 
(elektrische) fietsen en elektrische scooters inclusief all-in onderhouds- en herstellingscontract (voor 
elektrische modellen) en verplichte terugkoopoptie - SLS/2016/004/2823 - Intekening  - Goedkeuring

Financiën en Middelen juni 2017 2017_GR_00712 - Begroting over het dienstjaar 2017 - Begrotingswijzigingen nr. 1 - Gewone Dienst en 
nr. 2 - Buitengewone Dienst. - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2017 2017_GR_00794 - Schenking door de Politiezone Gent van een bedrag aan Stichting tegen Kanker voor 
het project Levensloop 2017  - Goedkeuring

Financiën en Middelen september 2017 2017_GR_00795 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren van operatorstoelen bij Politiezone Gent - 
2017/0542 - Aankoop via raamovereenkomst - Goedkeuring

Financiën en Middelen september 2017 2017_GR_00796 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van fitnesstoestellen voor 
commissariaat Nieuw Gent - 2017/0528 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen oktober 2017 2017_GR_00997 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van draagbare elektronische 
ademanalysetoestellen en ademtesttoestellen - Aankoop via raamovereenkomst - Goedkeuring

Financiën en Middelen oktober 2017 2017_GR_00998 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren van kantoormeubilair  - Aankoop via 
raamovereenkomst - Goedkeuring

Financiën en Middelen oktober 2017 2017_GR_00999 - Overheidsopdracht van diensten - Takelen, vervoeren en bewaren van voertuigen 
voor rekening van de Politiezone Gent - 2015/0112 - Tweede herhaling percelen 1 en 2 - Goedkeuring

Financiën en Middelen oktober 2017 2017_GR_01000 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van dienstvoertuigen voor de 
Politiezone Gent - Intekening op raamovereenkomst 2016 R3 007 van de federale politie - Goedkeuring

Financiën en Middelen oktober 2017 2017_GR_01003 - Overheidsopdracht van diensten - Postverwerking - Intekening op een 
raamovereenkomst - Goedkeuring

Financiën en Middelen november 2017 2017_GR_01021 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van orthopedische stoelen - 2 percelen - 
2017/0346 - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen december 2017 2017_GR_01122 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van wapenholsters voor het discreet 
dragen van het individuele dienstwapen (2 percelen) - 2017/0984 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen december 2017 2017_GR_01224 - Investeringssubsidie voor het uitvoeren van aanpassingswerken aan het 
commissariaat Nieuw Gent - Goedkeuring

Financiën en Middelen december 2017 2017_GR_01225 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren van operatorstoelen - Aankoop via 
raamovereenkomst - Goedkeuring
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Financiën en Middelen december 2017 2017_GR_01226 - Overeenkomst voor het opstarten van het pilootproject Zorgcentra na Seksueel 
Geweld UZ Gent - Goedkeuring

Financiën en Middelen december 2017 2017_GR_01227 - Investeringssubsidie ten voordele van de Stad Gent voor het uitvoeren van 
aanpassingswerken aan het commissariaat Wondelgem - Goedkeuring

Financiën en Middelen december 2017 2017_GR_01228 - Politiezone Gent - Begroting over het dienstjaar 2018 - Vaststelling
Financiën en Middelen januari 2018 2018_GR_00097 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 1 spotting scope + benodigdheden - 

2017/1092 - Prijsvraag  - Vaststelling
Financiën en Middelen januari 2018 2018_GR_00098 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 1 mobiele rookgenerator + 

benodigdheden - 2017/1071 - Prijsvraag  - Vaststelling
Financiën en Middelen februari 2018 2018_GR_00140 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van diverse 

(elektrische) fietsen en elektrische scooters inclusief all-in onderhouds- en herstellingscontract (voor 
elektrische modellen) en verplichte terugkoopoptie - SLS/2016/004/2823 - Intekening  - Goedkeuring

Financiën en Middelen maart 2018 2018_GR_00193 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een ultrasoonreiniger voor  wapens 
+ vloeistof - 2017/1244 - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen maart 2018 2018_GR_00259 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een ANPR-camera ingebouwd in 
een voertuig en een snelheidshandhavingsvoertuig uitgerust met pre-installatie voor de digitale 
snelheidsmeter NK7 - 2 percelen - 2018/0258 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen maart 2018 2018_GR_00260 - Convenant voor de afname van diensten (opleidingen, huur infrastructuur) bij 
Paulo/Politieopleiding en de financiering ervan - Goedkeuring

Financiën en Middelen april 2018 2018_GR_00288 - Toekenning van een structurele subsidie aan Zinloos Geweld, Child Focus, 
Sportstewarding en Koninklijke Gentse Politieharmonie voor het werkingsjaar 2018 - Goedkeuring

Financiën en Middelen april 2018 2018_GR_00347 - Politiezone Gent - Besluit tot delegatie van bevoegdheden inzake 
overheidsopdrachten aan het college van burgemeester en schepenen - Goedkeuring

Financiën en Middelen april 2018 2018_GR_00348 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop  van 34 draagbare radioposten 
met toebehoren en voorzien van ASTRID nv abonnement  - Intekening op raamovereenkomst CD-MP-
OO-40 van ASTRID nv  - Goedkeuring

Financiën en Middelen april 2018 2018_GR_00349 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van dringende herstellingswerken aan de 
parking van het Algemeen Politiecentrum Gent - 2018/0044 - Bestek - Vaststelling  - Kennisneming

Financiën en Middelen mei 2018 2018_GR_00391 - Overheidsopdracht van leveringen - aankoop van een hydraulische deuropener en 
toebehoren - 2018/0067 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen mei 2018 2018_GR_00436 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop  van 35  elektronische oorkappen 
met toebehoren  - Intekening op raamovereenkomst CD-MP-OO-40 van ASTRID nv  - Goedkeuring

Financiën en Middelen mei 2018 2018_GR_00437 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren van 5 semi/volautomatische externe 
defibrillatortoestellen (AED's) - Intekening op een raamovereenkomst gesloten door Farys  - 
Goedkeuring

Financiën en Middelen juni 2018 2018_GR_00561 - Overheidsopdracht van leveringen - Richtmiddelen en montagerails - 18/203-204 - 
Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2018 2018_GR_00613 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren van kantoormeubilair - Aankoop via 
raamovereenkomsten - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2018 2018_GR_00614 - Politiezone Gent - Overheidsopdracht van diensten - Opdracht tot het takelen, 
vervoeren en bewaren van voertuigen met een maximaal toegelaten massa van 3,5 ton in opdracht van 
de Politiezone Gent - 2018/0613 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2018 2018_GR_00615 - Overheidsopdracht van leveringen - Trainingpistolen - 18/205 - Prijsvraag - 
Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2018 2018_GR_00616 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren en plaatsen van akoestische 
wandpanelen binnen het  Algemeen Politiecentrum Gent - 2018/0628 - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2018 2018_GR_00617 - Begroting over het dienstjaar 2018 - Begrotingswijzigingen nr. 1 - Gewone Dienst en 
nr. 2 - Buitengewone Dienst. - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2018 2018_GR_00686 - Overheidsopdracht van leveringen -  Raamovereenkomst voor het leveren van 
kantoormeubilair - ECO/2017/033-ID4231 - Intekening - Goedkeuring

Financiën en Middelen september 2018 2018_GR_00806 - Politiezone Gent - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van verkeersparka's 
met een uitneembare en afzonderlijk draagbare softshell - 2018/0268 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2018 2018_GR_00807 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van een next-generation firewall 
cluster en bijhorende diensten  - Intekening op raamovereenkomst BB- 001.006/2015- EU van Smals 
vzw. - Goedkeuring
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Financiën en Middelen september 2018 2018_GR_00808 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren van less-lethal launcher wapens van het 
type FN 303 en FN 303P en toebehoren voor de Politiezone Gent - 2018/0908 -Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen november 2018 2018_GR_00921 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van dienstvoertuigen voor de 
Politiezone Gent - Intekening op raamovereenkomst 2016 R3 007 van de federale politie - Goedkeuring

Financiën en Middelen november 2018 2018_GR_00922 - Investeringssubsidie voor het uitvoeren van aanpassingswerken aan het 
commissariaat Nieuw Gent - Verhoging subsidie 2018 - Goedkeuring

Financiën en Middelen december 2018 2018_GR_01011 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren van kantoormeubilair - Aankoop via 
raamovereenkomsten - Vaststelling

Financiën en Middelen december 2018 2018_GR_01082 - Politiezone Gent - Begroting over het dienstjaar 2019 - Vaststelling
Financiën en Middelen januari 2019 2019_GRMW_00005 - Basisprotocolakkoord met betrekking tot de licentieovereenkomst voor het 

project Eureka - Goedkeuring
Financiën en Middelen februari 2019 2019_GRMW_00118 - Overheidsopdracht van werken - Verbouwing Bureau Operationele Aansturing 

(BOA) en bijhorend Operationeel Magazijn (OM) -  Algemeen Politiecentrum Gent - 2019/0170 - Bestek - 
Vaststelling

Financiën en Middelen februari 2019 2019_GRMW_00119 - Toekenning van een eenmalige of structurele subsidie aan Zinloos Geweld, Child 
Focus, Sportstewarding en Koninklijke Gentse Politieharmonie voor het werkingsjaar 2019 - 
Goedkeuring

Financiën en Middelen april 2019 2019_GRMW_00414 - Convenant voor de afname van diensten (opleidingen, huur infrastructuur) bij 
PAULO/Politieopleiding en de financiering ervan - Goedkeuring

Financiën en Middelen april 2019 2019_GRMW_00468 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van technisch elektrisch materiaal - 
2019/0178-390-391-392 - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen mei 2019 2019_GRMW_00607 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren van kantoormeubilair - Intekening 
op raamovereenkomsten - Goedkeuring

Financiën en Middelen mei 2019 2019_GRMW_00608 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een ultrasoonreiniger voor  
wapens + vloeistof - 2019/0213 - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen mei 2019 2019_GRMW_00609 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop en installatie van stations voor het 
nemen van beelden van vingerafdrukken, palmafdrukken, zonder papier en voor het nemen van foto's 
ten voordele van de geïntegreerde politie - Intekening op raamovereenkomst Procurement 2017 R3 157 
van de Federale Politie  - Goedkeuring

Financiën en Middelen mei 2019 2019_GRMW_00610 - Overheidsopdracht van  leveringen - Aankoop van fitnessmateriaal (14 percelen) - 
2019/0490 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen mei 2019 2019_GRMW_00611 - Overheidsopdracht van  leveringen - Aankoop van een conversiekit voor Sig Sauer 
MCX + noodzakelijke toebehoren en compatibele oefenmunitie (2 percelen) - 2019/0797 - Vaststelling

Financiën en Middelen mei 2019 2019_GRMW_00626 - Overheidsopdracht van leveringen  - Aankoop geluiddempers - Intekening op een 
raamovereenkomst 2018 R3 104 + 2018 R3 015 van de federale politie  - Goedkeuring

Financiën en Middelen juni 2019 2019_GRMW_00737 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop, installatie en configuratie van 
ANPR-camera's in twee dienstvoertuigen van de Politiezone Gent - Intekening op raamovereenkomst 
POL 2016-008 van de Politiezone Westkust - Goedkeuring

Financiën en Middelen juni 2019 2019_GRMW_00752 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van dienstvoertuigen voor de 
Politiezone Gent - Intekening op raamovereenkomst 2016 R3 007 van de federale politie, 
raamovereenkomst SLS/2017/003/4104  van de Stad Gent en raamovereenkomst FORCMS-VUV-101 van 
de federale overheid - Goedkeuring

Financiën en Middelen juni 2019 2019_GRMW_00753 - Begroting over het dienstjaar 2019 - Begrotingswijzigingen nr. 1 - Gewone Dienst 
en nr. 2 - Buitengewone Dienst. - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2019 2019_GRMW_00852 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van een 
loketintercomsysteem - 2019/0344 - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2019 2019_GRMW_00885 - Overheidsopdracht van leveringen  - Aankoop van fietsen voor het fietsteam van 
de Politiezone Gent (3 percelen) - 2019/0986 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2019 2019_GRMW_00936 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren en plaatsen van overkapte 
fietsenstallingen - 2019/1025 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2019 2019_GRMW_00937 - Overheidsopdracht van leveringen - Voorzien van indoordekking "ASTRID" door 
middel van een repeater voor het politiecommissariaat Drongen - 2019/1027 - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen oktober 2019 2019_GRMW_00996 - Schenking door Politiezone Gent aan Kras Gent vzw, Kringloopwinkel Gent en 
Natuurpunt vzw gedurende de legislatuur 2019-2024 - Goedkeuring

Financiën en Middelen oktober 2019 2019_GRMW_00997 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 4 draagbare en herlaadbare 
schijnwerpers - 2019/0615 - Prijsvraag - Vaststelling



Punten Politie mei 2010-heden

Dienst/Politie Maand zitting 
gemeenteraad

Titel agendapunt

Financiën en Middelen oktober 2019 2019_GRMW_01040 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop  van 5  elektronische 
oorkappen met toebehoren  - Intekening op perceel 1 van de raamovereenkomst CD-MP-OO-60 van 
ASTRID nv  - Goedkeuring

Financiën en Middelen november 2019 2019_GRMW_01070 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van foto- en filmapparatuur  - 
Intekening op raamovereenkomst ECO/2018/062-ID4601  van de Stad Gent  - Goedkeuring

Financiën en Middelen november 2019 2019_GRMW_01125 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 1 draagbare led-lichtmast op 
statief - 2019/0718 - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen november 2019 2019_GRMW_01173 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop  van 44  draagbare 
radioposten met toebehoren  - Intekening op perceel 2 van de raamovereenkomst CD-MP-OO-60 van 
ASTRID nv  - Goedkeuring

Financiën en Middelen december 2019 2019_GRMW_01347 - Overheidsopdracht van leveringen – Aankoop van Fortinet firewalls en 
Application Delivery Controllers F5 – Intekening op perceel 1 van de raamovereenkomst BB-
001.001/2019 - EU van Smals vzw - Goedkeuring

Financiën en Middelen december 2019 2019_GRMW_01348 - Politiezone Gent - Begroting over het dienstjaar 2020 - Vaststelling
Financiën en Middelen maart 2020 2020_GRMW_00228 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van collectieve vuurwapens kaliber 

.300 - Intekening op raamovereenkomst POL WESTKUST 2017-019 van de Politiezone Westkust - 
Goedkeuring

Financiën en Middelen maart 2020 2020_GRMW_00229 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren van kantoormeubilair - Intekening 
op raamovereenkomsten - Goedkeuring

Financiën en Middelen maart 2020 2020_GRMW_00230 - Overheidsopdracht van leveringen en diensten - Beveiliging en onthaalwerking - 
Intekening op de raamovereenkomst LPA/2017/295 van de Politiezone Anwerpen - Goedkeuring

Financiën en Middelen maart 2020 2020_GRMW_00231 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie aan Zinloos Geweld, Child 
Focus, Sportstewarding en Koninklijke Gentse Politieharmonie voor de algemene jaarwerking 2020 - 
Goedkeuring

Financiën en Middelen maart 2020 2020_GRMW_00288 - Overheidsopdracht van leveringen - Intekening op de raamovereenkomst van 
EVA De Fietsambassade Gent vzw voor de levering van klassieke en elektrische fietsen - 8 percelen - 
Goedkeuring

Financiën en Middelen maart 2020 2020_GRMW_00297 - Overheidsopdracht van diensten - Postverwerking Politiezone Gent - 2020/1064 - 
Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen april 2020 2020_GRMW_00229 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren van kantoormeubilair - Intekening 
op raamovereenkomsten - Goedkeuring

Financiën en Middelen april 2020 2020_GRMW_00231 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie aan Zinloos Geweld, Child 
Focus, Sportstewarding en Koninklijke Gentse Politieharmonie voor de algemene jaarwerking 2020 - 
Goedkeuring

Financiën en Middelen april 2020 2020_GRMW_00297 - Overheidsopdracht van diensten - Postverwerking Politiezone Gent - 2020/1064 - 
Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen april 2020 2020_GRMW_00394 -  Overheidsopdracht van leveringen - Spoedaankoop van een 
loketvolgnummersysteem - Procedure en voorwaarden -  Vaststelling  - Kennisneming

Financiën en Middelen april 2020 2020_GRMW_00395 - Overheidsopdracht van leveringen  - Aankoop van hulpmikorganen - Intekening 
op perceel 3 van de raamovereenkomst Procurement 2018 R3 105 van de Federale Politie  - 
Goedkeuring

Financiën en Middelen mei 2020 2020_GRMW_00483 - Overheidsopdracht van diensten - Mobiele telefoniediensten en verwante 
diensten - Intekening op de raamovereenkomst FORCMS-GSM-117 - Goedkeuring

Financiën en Middelen mei 2020 2020_GRMW_00526 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren en monteren van wapenlockers - 
2020/0429 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2020 2020_GRMW_00684 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een handdroger voor de 
Politiezone Gent - 2020/0453 - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2020 2020_GRMW_00685 - Overheidsopdracht van  leveringen - Aankoop van een elektromechanische 
papiersnijmachine - 20/434 - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2020 2020_GRMW_00686 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor de aankoop van 
fietsen voor het fietsteam van de Politiezone Gent  - 2020/0440 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2020 2020_GRMW_00721 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor de aankoop van 
snelle interventievoertuigen voor het bijzonder bijstandsteam - 2020/0582 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2020 2020_GRMW_00775 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop en plaatsing van een dubbelzijdig 
verlicht uithangbord met politielogo voor het commissariaat Nieuw Gent - Intekening op de 
raamovereenkomst Procurement 2017 R3 200 van de federale politie - Goedkeuring

Financiën en Middelen september 2020 2020_GRMW_00930 - Overheidsopdracht van werken - Heraanleg in-en uitrit Algemeen Politiecentrum 
Gent - 2020/2172 - Bestek - Kennisneming



Punten Politie mei 2010-heden

Dienst/Politie Maand zitting 
gemeenteraad

Titel agendapunt

Financiën en Middelen oktober 2020 2020_GRMW_01138 - Begroting over het dienstjaar 2020 - Begrotingswijzigingen nr. 1 - Gewone Dienst 
en nr. 2 - Buitengewone Dienst - Vaststelling

Financiën en Middelen november 2020 2020_GRMW_01242 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van individuele vuurwapens Glock 
17 (GEN5) - 2020/2461 - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen november 2020 2020_GRMW_01243 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van draagbare elektronische 
ademanalysetoestellen en ademtesttoestellen - Intekening op raamovereenkomst 2016 R3 223 van de 
Federale Politie  - Goedkeuring

Financiën en Middelen november 2020 2020_GRMW_01292 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van dienstvoertuigen voor de 
Politiezone Gent - Intekening op raamovereenkomst 2016 R3 007 en 2019 R3 206 van de federale 
politie, raamovereenkomst SLS/2017/003/4104  van de Stad Gent en raamovereenkomst FORCMS-VUV-
101 van de federale overheid - Goedkeuring

Financiën en Middelen december 2020 2020_GRMW_01446 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop  van draadloze earsets  en 
een configuratietool  - Intekening op perceel 1 van de raamovereenkomst CD-MP-OO-60 van ASTRID nv  - 
Goedkeuring

Financiën en Middelen december 2020 2020_GRMW_01447 - Politiezone Gent - Begroting over het dienstjaar 2021 - Vaststelling
Financiën en Middelen januari 2021 2021_GRMW_00086 - Sluiten van een huurovereenkomst voor de huur van een afgesloten 

magazijnruimte en container - Goedkeuring
Financiën en Middelen januari 2021 2021_GRMW_00087 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van professioneel technisch 

elektrisch materiaal (4 percelen) - prijsvraag - 2020/2704 - Vaststelling
Financiën en Middelen maart 2021 2021_GRMW_00173 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van foto- en filmapparatuur  - 

Intekening op raamovereenkomst ECO/2018/062-ID4601  van de Stad Gent  - Goedkeuring

Financiën en Middelen maart 2021 2021_GRMW_00262 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie aan vzw Zinloos Geweld 
voor de algemene jaarwerking 2021 - Goedkeuring

Financiën en Middelen maart 2021 2021_GRMW_00263 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie aan vzw Sportstewarding 
voor de algemene jaarwerking 2021 - Goedkeuring

Financiën en Middelen maart 2021 2021_GRMW_00264 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie aan vzw Koninklijke Gentse 
Politieharmonie voor de algemene jaarwerking 2021 - Goedkeuring

Financiën en Middelen maart 2021 2021_GRMW_00265 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een interventietent en 
toebehoren - Intekening op de raamovereenkomst voor aankoop en huur van tenten - ECO/2018/039 
(perceel 1) -  van  Stad Gent - Goedkeuring

Financiën en Middelen april 2021 2021_GRMW_00456 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren en 
plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen alsook bijhorende software - ECO/2019/004 - 
Intekening  - Goedkeuring

Financiën en Middelen april 2021 2021_GRMW_00457 - Overheidsopdracht van werken - Herinrichting eetzaal Interventiedienst - 
2021/3332 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen april 2021 2021_GRMW_00458 - Overheidsopdracht van diensten - Masterplan politiesite Groendreef - 
Voorbereiding buurtcommunicatie - Procedure en voorwaarden - Vaststelling - Goedkeuring

Financiën en Middelen april 2021 2021_GRMW_00459 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van dienstvoertuigen voor de 
Politiezone Gent - Intekening op raamovereenkomst 2016 R3 007 van de federale politie, 
raamovereenkomst SLS/2017/003/4104  van de Stad Gent, raamovereenkomst FORCMS-VUV-101 van 
de federale overheid en raamovereenkomst  2018/HFB/OP/33764 van de Vlaamse Overheid  - 
Goedkeuring

Financiën en Middelen mei 2021 2021_GRMW_00510 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van draagbare 
gasdetectietoestellen - 2021/3188 - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen mei 2021 2021_GRMW_00536 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van aanpasbare kolf voor FN SCAR-
SC .300 - 2021/3007 - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2021 2021_GRMW_00703 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van Ballistisch Schild NIJIII - 
2021/2998 - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2021 2021_GRMW_00704 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een uitbreiding op de 
hydraulische deuropener - 2021/3088 - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2021 2021_GRMW_00705 - Overheidsopdracht van werken - Groenaanleg tuin Interventiedienst - 2021/3572 - 
Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2021 2021_GRMW_00706 - Overheidsopdracht van leveringen - Mobiele rookgenerator + benodigdheden - 
2021/3561 - Bestek  - Vaststelling

Financiën en Middelen juni 2021 2021_GRMW_00707 - Begroting over het dienstjaar 2021 - Begrotingswijzigingen nr 1 - Gewone Dienst 
en nr 2 - Buitengewone Dienst - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2021 2021_GR_00045 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 5 geluidsdempers voor FN SCAR 
.300 - 2021/3651 - Prijsvraag - Vaststelling



Punten Politie mei 2010-heden

Dienst/Politie Maand zitting 
gemeenteraad

Titel agendapunt

Financiën en Middelen september 2021 2021_GR_00057 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 2 elektrische steps  - 2021/2803 - 
Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2021 2021_GR_00058 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van foto- en filmapparatuur  - 
Intekening op raamovereenkomst ECO/2018/062-ID4601  van de Stad Gent  - Goedkeuring

Financiën en Middelen september 2021 2021_GR_00088 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van Gasflessenopslag - 2021/3940 - 
Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2021 2021_GR_00152 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een ronde picknicktafel met banken 
- 2021/3944 - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen september 2021 2021_GR_00153 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een brandwerende container voor 
opslag munitie en vuurwerk - 2021/3938 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen oktober 2021 2021_GR_00188 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van individuele vuurwapens Glock 26 
(GEN5) - 2021/3792 - Prijsvraag - Vaststelling

Financiën en Middelen oktober 2021 2021_GR_00249 - Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor het plaatsen van 
fietsoverkappingen op diverse locaties binnen de groep Gent voor een periode van 4 jaar - Intekening op 
raamovereenkomst BOU/2019/013-ID4731  van de Stad Gent - Goedkeuring

Financiën en Middelen oktober 2021 2021_GR_00250 - Overheidsopdracht van leveringen en diensten – Aankoop van Fortinet firewalls en 
Application Delivery Controllers F5 – Intekening op perceel 1 van de raamovereenkomst BB-
001.001/2019 - EU van Smals vzw - Goedkeuring

Financiën en Middelen oktober 2021 2021_GR_00251 - Deelname Politiezone Gent aan het project 'COP without borders' van  de 
Internationale Organisatie voor Migratie - Goedkeuring

Financiën en Middelen november 2021 2021_GR_00341 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van twee 
troepentransportvoertuigen voor de Politiezone Gent - Intekening op de meerjarige raamovereenkomst 
Procurement 2021 R3 157 van de Federale Politie betreffende de aankoop en het onderhoud van 
troepentransportvoertuigen in aankoopcentrale - Goedkeuring

Financiën en Middelen november 2021 2021_GR_00361 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop operationele en trainingsmunitie kaliber 
300 voor collectieve wapens - 2021/4211 - Bestek - Vaststelling

Financiën en Middelen december 2021 2021_GR_00520 - Politiezone Gent - Begroting over het dienstjaar 2022 - Vaststelling
HRM september 2011 2011_GR_00864 - Uitdiensttreding van een agent  van politie in het kader van de mobiliteit. (2011-01) - 

Bekrachtiging
HRM september 2011 2011_GR_00865 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie in het kader van de mobiliteit. (2011-

01) - Goedkeuring
HRM september 2011 2011_GR_00866 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie in het kader van de mobiliteit. (2011-

01) - Bekrachtiging
HRM september 2011 2011_GR_00867 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie in het kader van de mobiliteit. (2011-

01) - Bekrachtiging
HRM september 2011 2011_GR_00868 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 1ste 

mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent - Bekrachtiging
HRM september 2011 2011_GR_00869 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 5de 

mobiliteitsgolf van 2010 in de Politiezone Gent - Bekrachtiging
HRM september 2011 2011_GR_00870 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 5de 

mobiliteitsgolf van 2010 in de Politiezone Gent - Bekrachtiging
HRM september 2011 2011_GR_00871 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 5de 

mobiliteitsgolf van 2010 in de Politiezone Gent - Bekrachtiging
HRM september 2011 2011_GR_00872 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 5de 

mobiliteitsgolf van 2010 in de Politiezone Gent - Bekrachtiging
HRM september 2011 2011_GR_00873 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 5de 

mobiliteitsgolf van 2010 in de Politiezone Gent - Bekrachtiging
HRM september 2011 2011_GR_00874 - Contractuele externe aanwerving van 1 ICT-consulent in het administratief en 

logistiek kader van de Politiezone Gent - aanpassing datum van indiensttreding. - Goedkeuring
HRM september 2011 2011_GR_00875 - Contractuele externe aanwerving van 1 ICT-consulent in het administratief en 

logistiek kader van de Politiezone Gent - aanpassing datum van indiensttreding. - Goedkeuring
HRM september 2011 2011_GR_00876 - Contractuele externe aanwerving van 1 ICT-consulent in het administratief en 

logistiek kader van de Politiezone Gent. - Goedkeuring
HRM september 2011 2011_GR_00877 - Bijkomende aanwerving via de 2de mobiliteitsgolf van 2011 van 5 inspecteurs van 

politie voor de Interventiedienst van de PZ Gent. - Goedkeuring
HRM september 2011 2011_GR_00894 - Verzaken aan de aanstelling voor de Interventiedienst bij de PZ Gent van 1 inspecteur 

van politie - Kennisneming
HRM september 2011 2011_GR_00898 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 1ste 

mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent - Goedkeuring



Punten Politie mei 2010-heden

Dienst/Politie Maand zitting 
gemeenteraad

Titel agendapunt

HRM september 2011 2011_GR_00899 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 1ste 
mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent - Goedkeuring

HRM september 2011 2011_GR_00900 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 1ste 
mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent - Goedkeuring

HRM september 2011 2011_GR_00901 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 1ste 
mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent - Goedkeuring

HRM september 2011 2011_GR_00902 - Verzaken aan de aanstelling bij de PZ Gent van 1 inspecteur van politie ingevolge de 
1ste mobiliteitsgolf van 2011. - Goedkeuring

HRM september 2011 2011_GR_00903 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 1ste 
mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent - Goedkeuring

HRM september 2011 2011_GR_00904 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 1ste 
mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent - Goedkeuring

HRM september 2011 2011_GR_00905 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de bijkomende 
aanwerving via de 1ste mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent - Goedkeuring

HRM september 2011 2011_GR_00906 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de bijkomende 
aanwerving via de 1ste mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent - Goedkeuring

HRM september 2011 2011_GR_00907 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de bijkomende 
aanwerving via de 1ste mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent - Goedkeuring

HRM september 2011 2011_GR_00908 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de bijkomende 
aanwerving via de 1ste mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent - Goedkeuring

HRM september 2011 2011_GR_00909 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de bijkomende 
aanwerving via de 1ste mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent - Goedkeuring

HRM september 2011 2011_GR_00910 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de bijkomende 
aanwerving via de 1ste mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent - Goedkeuring

HRM september 2011 2011_GR_00911 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de aanwerving via 
de 1ste mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent - Goedkeuring

HRM september 2011 2011_GR_00912 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de aanwerving via 
de 1ste mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent - Goedkeuring

HRM september 2011 2011_GR_00913 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 1ste 
mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent - Goedkeuring

HRM september 2011 2011_GR_00914 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 1ste 
mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent - Goedkeuring

HRM september 2011 2011_GR_00915 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 1ste 
mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent - Goedkeuring

HRM september 2011 2011_GR_00916 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 1ste 
mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent - Goedkeuring

HRM september 2011 2011_GR_00917 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 1ste 
mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent - Goedkeuring

HRM september 2011 2011_GR_00918 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 1ste 
mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent - Goedkeuring

HRM september 2011 2011_GR_00919 - Aanstelling bij de Politiezone Gent van 5 inspecteurs van politie voor de 
Interventiedienst, ingevolge bijkomende aanwerving via de 2de mobiliteitsgolf van 2011. - Goedkeuring

HRM september 2011 2011_GR_00920 - Contractuele externe aanwerving van één niveau C - gemene graad assistent - in het 
administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM september 2011 2011_GR_00921 - Aanstelling bij de Politiezone Gent van diverse personeelsleden binnen het 
operationeel en administratief en logistiek kader, ingevolge de 2de mobiliteitsgolf van 2011. - 
Goedkeuring

HRM september 2011 2011_GR_00922 - Bijkomende aanwerving van 1 niveau D - gemene graad bediende binnen het 
administratief en logistiek kader, ingevolge de 2de mobiliteitsgolf van 2011. - Goedkeuring

HRM september 2011 2011_GR_00957 - Uitdiensttreding van een hoofdinspecteur van politie in het kader van de mobiliteit. 
(2011-02) - Goedkeuring

HRM september 2011 2011_GR_00958 - Vacant verklaren van diverse betrekkingen in het operationeel en het administratief 
en logistiek kader van de Politiezone Gent in het kader van de 4de mobiliteitsgolf van 2011. - 
Goedkeuring

HRM oktober 2011 2011_GR_01017 - Statutaire externe werving van twee betrekkingen in het administratief en logistiek 
kader van de Politiezone Gent - Goedkeuring

HRM oktober 2011 2011_GR_01018 - Wijziging aan de vacantverklaring van de 4de mobiliteitsgolf van 2011 - Goedkeuring
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HRM oktober 2011 2011_GR_01076 - Aanstelling bij de Politiezone Gent van een personeelslid binnen het administratief en 
logistiek kader, ingevolge de 3de mobiliteitsgolf van 2011 - Goedkeuring

HRM oktober 2011 2011_GR_01077 - Aanstelling bij de Politiezone Gent van diverse personeelsleden binnen het 
operationeel kader, ingevolge de 3de mobiliteitsgolf van 2011 - Goedkeuring

HRM november 2011 2011_GR_01140 - Benoeming en inplaatsstelling in het administratief en logistiek kader ingevolge de 
2de mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Bekrachtiging

HRM november 2011 2011_GR_01141 - Aanstelling bij de Politiezone Gent van diverse personeelsleden binnen het 
operationeel kader, ingevolge de 3de mobiliteitsgolf van 2011 - Goedkeuring

HRM november 2011 2011_GR_01142 - Bijkomende aanwerving van 12 inspecteurs van politie via de 3de mobiliteitsgolf van 
2011 voor de Lokale Recherchedienst van de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM november 2011 2011_GR_01143 - Aanstelling bij de Politiezone Gent van 12 inspecteurs van politie voor de Lokale 
Recherchedienst, ingevolge de bijkomende aanwerving via de 3de mobiliteitsgolf van 2011. - 
Goedkeuring

HRM december 2011 2011_GR_01205 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie in het kader van de mobiliteit (2011-
02) - Kennisneming

HRM december 2011 2011_GR_01263 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie in het kader van de mobiliteit (2011-
02) - Kennisneming

HRM december 2011 2011_GR_01264 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie in het kader van de mobiliteit (2011-
02) - Kennisneming

HRM december 2011 2011_GR_01265 - Uitdiensttreding van een agent van politie via mobiliteit 'sui generis'. - Kennisneming

HRM december 2011 2011_GR_01266 - Verzaken aan de aanstelling via de 2de mobiliteitsgolf bij de PZ Gent van 3 
inspecteurs van politie.  - Kennisneming

HRM december 2011 2011_GR_01267 - Verzaken aan de aanstelling via de 3de mobiliteitsgolf bij de PZ Gent van 2 
inspecteurs van politie.  - Kennisneming

HRM december 2011 2011_GR_01268 - Benoeming en inplaatsstelling in het administratief en logistiek kader ingevolge de 
2de mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM december 2011 2011_GR_01269 - Benoeming en inplaatsstelling in het administratief en logistiek kader ingevolge 
bijkomende aanwerving in de 2de mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM december 2011 2011_GR_01270 - Aanstelling bij de Politiezone Gent van 1 inspecteur van politie voor het Hondenteam, 
ingevolge de bijkomende aanwerving via de 3de mobiliteitsgolf van 2011. - Goedkeuring

HRM december 2011 2011_GR_01271 - Bijkomende aanwerving van 1 inspecteur van politie via de 3de mobiliteitsgolf van 
2011 voor het Hondenteam van de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM december 2011 2011_GR_01272 - Uit dienst Politiezone Gent van een agent van politie ingevolge federale benoeming 
als inspecteur van politie op 01.11.2011. - Kennisneming

HRM december 2011 2011_GR_01273 - Aanstelling bij de Politiezone Gent van een personeelslid binnen het administratief en 
logistiek kader, ingevolge de 3de mobiliteitsgolf van 2011 - Goedkeuring

HRM december 2011 2011_GR_01274 - Vacant verklaren van diverse betrekkingen in het operationeel en het administratief 
en logistiek kader van de PZ Gent in het kader van de 5de mobiliteitsgolf van 2011. - Goedkeuring

HRM december 2011 2011_GR_01275 - Uit dienst Politiezone Gent van een agent van politie ingevolge federale benoeming 
als inspecteur van politie op 01.11.2011. - Kennisneming

HRM december 2011 2011_GR_01276 - Contractuele externe aanwerving van één niveau C - gemene graad assistent - in het 
administratief en logistiek kader van de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM december 2011 2011_GR_01277 - Vacant verklaren van één betrekking in het operationeel kader van de PZ Gent in het 
kader van de 5de mobiliteitsgolf van 2011. - Goedkeuring

HRM december 2011 2011_GR_01278 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie in het kader van de mobiliteit (2010-
05) - Kennisneming

HRM december 2011 2011_GR_01279 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 2de 
mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM december 2011 2011_GR_01280 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de bijkomende 
aanwerving via de 2de mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM december 2011 2011_GR_01281 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de bijkomende 
aanwerving via de 2de mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM december 2011 2011_GR_01282 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 2de 
mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM december 2011 2011_GR_01283 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 2de 
mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM december 2011 2011_GR_01334 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 2de 
mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring
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HRM december 2011 2011_GR_01335 - Aanstelling bij de Politiezone Gent van één personeelslid binnen het operationeel 
kader, ingevolge de 3de mobiliteitsgolf van 2011 - Goedkeuring

HRM januari 2012 2012_GR_00013 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie in het kader van de mobiliteit (2011-
02) - Goedkeuring

HRM januari 2012 2012_GR_00057 - Aanstelling bij de Politiezone Gent van 1 inspecteur van politie voor de Lokale 
Recherchedienst, ingevolge de bijkomende aanwerving via de 3de mobiliteitsgolf van 2011. - 
Goedkeuring

HRM januari 2012 2012_GR_00058 - Verzaken aan de aanstelling via de 3de mobiliteitsgolf bij de PZ Gent van 1 inspecteur  
van politie.  - Kennisneming

HRM januari 2012 2012_GR_00059 - Benoeming en inplaatsstelling in het administratief en logistiek kader ingevolge 
aanwerving in de 3de mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM januari 2012 2012_GR_00060 - Aanstelling bij de Politiezone Gent van 11 personeelsleden binnen het operationeel 
en het administratief en logistiek kader, ingevolge de 4de mobiliteitsgolf van 2011 - Goedkeuring

HRM januari 2012 2012_GR_00061 - Politiezone Gent - Beëindiging door opzegging van een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde duur. - Goedkeuring

HRM februari 2012 2012_GR_00105 - Contractuele externe aanwerving van 1 niveau C in het administratief en logistiek 
kader van de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM februari 2012 2012_GR_00129 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 3de 
mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM februari 2012 2012_GR_00130 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit  - Kennisneming
HRM februari 2012 2012_GR_00131 - Uitdiensttreding van een maatschappelijk assistent van de PZ Gent.  - Kennisneming
HRM februari 2012 2012_GR_00132 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 3de 

mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring
HRM februari 2012 2012_GR_00133 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 3de 

mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring
HRM februari 2012 2012_GR_00134 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 3de 

mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring
HRM februari 2012 2012_GR_00135 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 3de 

mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring
HRM februari 2012 2012_GR_00136 - Politiezone Gent – Administratief en Logistiek kader - Bijkomende aanwerving via 

externe werving  - Goedkeuring
HRM februari 2012 2012_GR_00137 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 3de 

mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring
HRM februari 2012 2012_GR_00139 - Politiezone Gent – Operationeel kader - Bijkomende aanwerving via de 5de 

mobiliteitsgolf 2011.  - Goedkeuring
HRM maart 2012 2012_GR_00197 - Aanstelling bij de Politiezone Gent van 12 personeelsleden binnen het operationeel 

en het administratief en logistiek kader, ingevolge de 5de mobiliteitscyclus van 2011. - Goedkeuring
HRM maart 2012 2012_GR_00198 - Aanstelling  van 1 commissaris van politie voor de Dienst Zonale Sturing van de 

Politiezone Gent (5de mobiliteitscyclus van 2011). - Goedkeuring
HRM maart 2012 2012_GR_00199 - Politiezone Gent – Operationeel en Administratief en Logistiek kader - 

Vacantverklaring in het kader van de 1ste mobiliteitscyclus 2012.  - Goedkeuring
HRM maart 2012 2012_GR_00216 - Statutaire aanwerving van 2 personeelsleden in de gemene graad van assistent 

(niveau C) in het administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent. - Goedkeuring
HRM maart 2012 2012_GR_00247 - Uitdiensttreding van een hoofdinspecteur van politie via mobiliteit  - Kennisneming
HRM maart 2012 2012_GR_00248 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit  - Kennisneming
HRM maart 2012 2012_GR_00249 - Contractuele aanwerving van 1 personeelslid in de gemene graad van assistent 

(niveau C) in het administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent. - Goedkeuring
HRM april 2012 2012_GR_00326 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 3de 

mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring
HRM april 2012 2012_GR_00327 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 3de 

mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring
HRM april 2012 2012_GR_00328 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 3de 

mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring
HRM april 2012 2012_GR_00329 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 3de 

mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring
HRM april 2012 2012_GR_00330 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de bijkomende 

aanwerving 3de mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring
HRM april 2012 2012_GR_00331 - Benoeming en inplaatsstelling in het administratief en logistiek kader ingevolge de 

3de mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring
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HRM april 2012 2012_GR_00332 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 3de 
mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM april 2012 2012_GR_00333 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 3de 
mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM april 2012 2012_GR_00334 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 3de 
mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM april 2012 2012_GR_00335 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 3de 
mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM april 2012 2012_GR_00336 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 3de 
mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM april 2012 2012_GR_00337 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 3de 
mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM april 2012 2012_GR_00338 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de bijkomende 
aanwerving via de 3de mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM april 2012 2012_GR_00339 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de bijkomende 
aanwerving via de 3de mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM april 2012 2012_GR_00340 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de bijkomende 
aanwerving via de 3de mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM april 2012 2012_GR_00341 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de bijkomende 
aanwerving via de 3de mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM april 2012 2012_GR_00342 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de bijkomende 
aanwerving via de 3de mobiliteitsgolf van 2011 in de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM april 2012 2012_GR_00343 - Statutaire aanwerving van 1 personeelslid in de bijzondere graad van maatschappelijk 
assistent (niveau B) in het administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM april 2012 2012_GR_00344 - Bijkomende contractuele aanwerving van 1 niveau B - bijzondere graad van 
maatschappelijk assistent  in het administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent. - 
Goedkeuring

HRM april 2012 2012_GR_00345 - Politiezone Gent – Operationeel en Administratief en Logistiek kader - 
Vacantverklaring in het kader van de 2de mobiliteitscyclus 2012.  - Goedkeuring

HRM april 2012 2012_GR_00346 - Politiezone Gent - Administratief en Logistiek kader - Contractuele externe 
aanwerving. - Goedkeuring

HRM april 2012 2012_GR_00347 - Politiezone Gent – Operationeel kader - Vacantverklaring in kader van de 2de 
mobiliteitsgolf 2012.  - Goedkeuring

HRM mei 2012 2012_GR_00392 - Politiezone Gent – Aanstelling van 1 commissaris van politie via de 5de 
mobiliteitscyclus van 2011. - Goedkeuring

HRM mei 2012 2012_GR_00434 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit 2011-05 - Kennisneming

HRM mei 2012 2012_GR_00435 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit 2011-05 - Kennisneming

HRM mei 2012 2012_GR_00495 - Politiezone Gent – Aanstelling van 14 personeelsleden binnen het operationeel kader 
ingevolge de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring

HRM mei 2012 2012_GR_00496 - Politiezone Gent – Operationeel kader - Bijkomende aanwerving via de prioritaire 
toelating tot de basisopleiding en/of de bevraging van de aspirant-inspecteurs in de basisopleiding en 
via de rechtstreekse werving.  - Goedkeuring

HRM juni 2012 2012_GR_00555 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit 2011-05 - Kennisneming

HRM juni 2012 2012_GR_00556 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 4de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM juni 2012 2012_GR_00557 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het administratief en logistiek 
kader ingevolge de 4de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM juni 2012 2012_GR_00558 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
een bijkomende aanwerving via de 3de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM juni 2012 2012_GR_00559 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 4de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM juni 2012 2012_GR_00560 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 4de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring
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HRM juni 2012 2012_GR_00561 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 4de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM juni 2012 2012_GR_00562 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 4de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM juni 2012 2012_GR_00563 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 4de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM juni 2012 2012_GR_00564 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 4de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM juni 2012 2012_GR_00565 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 4de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM juni 2012 2012_GR_00566 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 4de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM juni 2012 2012_GR_00567 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 4de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM juni 2012 2012_GR_00568 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
een bijkomende aanwerving via de 3de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM juni 2012 2012_GR_00569 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
een bijkomende aanwerving via de 3de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM juni 2012 2012_GR_00570 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
een bijkomende aanwerving via de 3de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM juni 2012 2012_GR_00571 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
een bijkomende aanwerving via de 3de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM juni 2012 2012_GR_00572 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
een bijkomende aanwerving via de 3de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM juni 2012 2012_GR_00573 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 3de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM juni 2012 2012_GR_00635 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 4de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM juni 2012 2012_GR_00636 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het administratief en logistiek 
kader ingevolge de 4de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM juni 2012 2012_GR_00637 - Politiezone Gent – Aanstelling van 5 personeelsleden binnen het operationeel kader 
ingevolge de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring

HRM juni 2012 2012_GR_00638 - Politiezone Gent - Administratief en Logistiek kader - Contractuele externe 
aanwerving. - Goedkeuring

HRM juni 2012 2012_GR_00639 - Politiezone Gent – Operationeel/Administratief en Logistiek kader - Vacantverklaring 
in kader van de 3de mobiliteitsgolf 2012. - Goedkeuring

HRM september 2012 2012_GR_00711 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit.   - Kennisneming
HRM september 2012 2012_GR_00723 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit.   - Kennisneming
HRM september 2012 2012_GR_00724 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit.   - Kennisneming
HRM september 2012 2012_GR_00725 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit.   - Kennisneming
HRM september 2012 2012_GR_00726 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie ingevolge federale benoeming als 

hoofdinspecteur van politie.   - Kennisneming
HRM september 2012 2012_GR_00727 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie ingevolge federale benoeming als 

hoofdinspecteur van politie.   - Kennisneming
HRM september 2012 2012_GR_00728 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit.   - Kennisneming
HRM september 2012 2012_GR_00740 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit 2011-05 - Kennisneming

HRM september 2012 2012_GR_00802 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 5de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM september 2012 2012_GR_00803 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit.   - Kennisneming
HRM september 2012 2012_GR_00822 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 in de PZ Gent. - Goedkeuring
HRM september 2012 2012_GR_00823 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 5de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring
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HRM september 2012 2012_GR_00824 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 5de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM september 2012 2012_GR_00825 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 5de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM september 2012 2012_GR_00826 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 5de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM september 2012 2012_GR_00827 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 5de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM september 2012 2012_GR_00828 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 3de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM september 2012 2012_GR_00829 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit.   - Kennisneming
HRM september 2012 2012_GR_00830 - Vrijwillig ontslag van een inspecteur van politie.   - Kennisneming
HRM september 2012 2012_GR_00831 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 in de PZ Gent. - Goedkeuring
HRM september 2012 2012_GR_00832 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 in de PZ Gent. - Goedkeuring
HRM september 2012 2012_GR_00833 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 in de PZ Gent. - Goedkeuring
HRM september 2012 2012_GR_00834 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 in de PZ Gent. - Goedkeuring
HRM september 2012 2012_GR_00835 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 in de PZ Gent. - Goedkeuring
HRM september 2012 2012_GR_00836 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 in de PZ Gent. - Goedkeuring
HRM september 2012 2012_GR_00837 - Politiezone Gent – Verzaken aan de aanstelling via mobiliteit 2012-01 van 2 

inspecteurs van politie bij de PZ Gent. - Kennisneming
HRM september 2012 2012_GR_00838 - Politiezone Gent Aanstelling van 23 personeelsleden binnen het operationeel- en 

administratief en logistiek kader ingevolge de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM september 2012 2012_GR_00839 - Politiezone Gent - Operationeel kader - Bijkomende aanwerving en aanstelling via de 

2de mobiliteitsgolf van 2012 van 1 inspecteur van politie voor de Dienst Maatschappelijke Zorg, Bureau 
Integratiezorg. - Goedkeuring

HRM september 2012 2012_GR_00840 - Politiezone Gent – Statutaire benoeming en inplaatsstelling in het administratief en 
logistiek kader ingevolge de 5de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM september 2012 2012_GR_00841 - Politiezone Gent – Statutaire benoeming en inplaatsstelling in het administratief en 
logistiek kader ingevolge de 5de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM september 2012 2012_GR_00842 - Politiezone Gent - Operationeel kader - Bijkomende aanwerving en aanstelling via de 
2de mobiliteitsgolf van 2012 van 1 hoofdinspecteur van politie voor de Verkeersdienst - Team 
moto/fiets. - Goedkeuring

HRM september 2012 2012_GR_00843 - Politiezone Gent - Operationeel kader - Bijkomende aanwerving en aanstelling via de 
2de mobiliteitsgolf van 2012 van 16 inspecteurs van politie voor de Interventiedienst bij de PZ Gent . - 
Goedkeuring

HRM september 2012 2012_GR_00844 - Politiezone Gent – Statutaire benoeming en inplaatsstelling in het administratief en 
logistiek kader ingevolge de 5de mobiliteitsgolf van 2011 in de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM september 2012 2012_GR_00845 - Politiezone Gent - Operationeel/Administratief en Logistiek kader - Vacantverklaring 
in het kader van de 4de mobiliteitscyclus 2012. - Goedkeuring

HRM oktober 2012 2012_GR_00986 - Politiezone Gent - Aanstelling van 9 personeelsleden binnen het operationeel kader 
ingevolge de 3de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring

HRM oktober 2012 2012_GR_00989 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 5de mobiliteitsgolf van 2011 . - Goedkeuring

HRM november 2012 2012_GR_01008 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring

HRM november 2012 2012_GR_01009 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 5de mobiliteitsgolf van 2011 . - Goedkeuring

HRM november 2012 2012_GR_01010 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring

HRM november 2012 2012_GR_01011 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring

HRM november 2012 2012_GR_01012 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
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HRM november 2012 2012_GR_01013 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring

HRM november 2012 2012_GR_01014 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring

HRM november 2012 2012_GR_01015 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring

HRM november 2012 2012_GR_01016 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring

HRM november 2012 2012_GR_01017 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring

HRM november 2012 2012_GR_01018 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring

HRM november 2012 2012_GR_01019 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring

HRM november 2012 2012_GR_01020 - Politiezone Gent - Contractuele externe aanwerving van 1 niveau B - ICT-consulent in 
het administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM november 2012 2012_GR_01021 - Politiezone Gent - Aanstelling van 1 personeelslid binnen het operationeel kader 
ingevolge de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring

HRM november 2012 2012_GR_01022 - Vrijwillig ontslag van een inspecteur van politie. - Kennisneming
HRM november 2012 2012_GR_01023 - Politiezone Gent - Contractuele externe aanwerving van 1 niveau B - ICT-consulent in 

het administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent. - Goedkeuring
HRM november 2012 2012_GR_01024 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit sui generis.  - 

Kennisneming
HRM november 2012 2012_GR_01079 - Politiezone Gent – Verzaking aan de aanstelling via mobiliteit 2012-02 van 4 

inspecteurs van politie bij de PZ Gent. - Kennisneming
HRM november 2012 2012_GR_01080 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de bijkomende aanwerving via de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM november 2012 2012_GR_01081 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de bijkomende aanwerving via de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM november 2012 2012_GR_01082 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de bijkomende aanwerving via de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM november 2012 2012_GR_01083 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de bijkomende aanwerving via de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM november 2012 2012_GR_01084 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de bijkomende aanwerving via de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM november 2012 2012_GR_01085 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de bijkomende aanwerving via de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM november 2012 2012_GR_01086 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de bijkomende aanwerving via de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM november 2012 2012_GR_01087 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de bijkomende aanwerving via de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM november 2012 2012_GR_01088 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM november 2012 2012_GR_01089 - Politiezone Gent – Verzaking aan de aanstelling via mobiliteit 2012-02 van één 

hoofdinspecteur van politie bij de PZ Gent. - Kennisneming
HRM november 2012 2012_GR_01090 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de bijkomende aanwerving via de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM november 2012 2012_GR_01091 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM november 2012 2012_GR_01092 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de bijkomende aanwerving via de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM november 2012 2012_GR_01093 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM november 2012 2012_GR_01094 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM november 2012 2012_GR_01095 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM november 2012 2012_GR_01096 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
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HRM november 2012 2012_GR_01097 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring

HRM november 2012 2012_GR_01098 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring

HRM november 2012 2012_GR_01099 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring

HRM november 2012 2012_GR_01100 - Politiezone Gent - Intrekking van de rechtstreekse werving van 10 inspecteurs voor de 
wijkpolitie van de Politiezone Gent. - Intrekking

HRM november 2012 2012_GR_01101 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de bijkomende aanwerving via de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring

HRM november 2012 2012_GR_01102 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de bijkomende aanwerving via de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring

HRM november 2012 2012_GR_01103 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring

HRM november 2012 2012_GR_01104 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring

HRM november 2012 2012_GR_01105 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring

HRM november 2012 2012_GR_01106 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 2de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring

HRM november 2012 2012_GR_01140 - Politiezone Gent - Aanstelling van 4 inspecteurs in het operationeel kader ingevolge 
toepassing van art. VI.II.3bis RPPol, zijnde de aanwerving via bevraging van aspiranten in opleiding.  - 
Goedkeuring

HRM november 2012 2012_GR_01141 - Politiezone Gent –  Contractuele externe aanwerving van 2 niveau B - gemene graad 
consulent in het Administratief en Logistiek kader van de PZ Gent. - Goedkeuring

HRM november 2012 2012_GR_01144 - Politiezone Gent - Operationeel en Administratief en Logistiek kader - 
Vacantverklaring in het kader van de 5de mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring

HRM december 2012 2012_GR_01207 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 2de mobiliteitscyclus van 2012. - Goedkeuring

HRM december 2012 2012_GR_01208 - Politiezone Gent – Verzaking aan de aanstelling via mobiliteit 2012-02 van 1 
inspecteur van politie bij de PZ Gent. - Kennisneming

HRM december 2012 2012_GR_01209 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit.  - Kennisneming
HRM december 2012 2012_GR_01210 - Politiezone Gent - Contractuele externe aanwerving van 5 niveau C - assistent in het 

administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent. - Goedkeuring
HRM januari 2013 2013_GR_00032 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 5de mobiliteitsgolf van 2011 . - Goedkeuring
HRM januari 2013 2013_GR_00033 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 5de mobiliteitsgolf van 2011 . - Goedkeuring
HRM januari 2013 2013_GR_00034 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM januari 2013 2013_GR_00035 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM januari 2013 2013_GR_00036 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM januari 2013 2013_GR_00037 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM januari 2013 2013_GR_00038 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM januari 2013 2013_GR_00039 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM januari 2013 2013_GR_00040 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM januari 2013 2013_GR_00041 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM januari 2013 2013_GR_00042 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM januari 2013 2013_GR_00043 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit.  - Kennisneming
HRM januari 2013 2013_GR_00044 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie ingevolge federale benoeming als 

hoofdinspecteur. - Kennisneming
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HRM januari 2013 2013_GR_00045 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit.  - Kennisneming
HRM januari 2013 2013_GR_00046 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 1ste mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM januari 2013 2013_GR_00047 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming van 1 inspecteur van politie in het 

operationeel kader ingevolge de toepassing van art. VI.II.3bis RPPol, zijnde de aanwerving via bevraging 
van aspiranten in opleiding.  - Goedkeuring

HRM januari 2013 2013_GR_00048 - Politiezone Gent - Operationeel kader - Bijkomende aanwerving en aanstelling via de 
4de mobiliteitsgolf van 2012 van 3 inspecteurs van politie voor de Lokale Recherche Dienst. - 
Goedkeuring

HRM januari 2013 2013_GR_00049 - Politiezone Gent - Operationeel kader - Bijkomende aanwerving en aanstelling via de 
4de mobiliteitsgolf van 2012 van 1 inspecteur van politie voor de Dienst Intern Toezicht. - Goedkeuring

HRM januari 2013 2013_GR_00050 - Politiezone Gent - Aanstelling van 14 personeelsleden binnen het operationeel en het 
administratief en logistiek kader ingevolge de 4de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring

HRM januari 2013 2013_GR_00051 - Politiezone Gent – Administratief en Logistiek kader - Vacantverklaring in het kader 
van de 1ste mobiliteitscyclus van 2013. - Goedkeuring

HRM februari 2013 2013_GR_00146 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit. - Kennisneming
HRM februari 2013 2013_GR_00147 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit 2012-01 - Kennisneming

HRM februari 2013 2013_GR_00148 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de bijkomende aanwerving via de 2de mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring

HRM februari 2013 2013_GR_00149 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de bijkomende aanwerving via de 2de mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring

HRM februari 2013 2013_GR_00150 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 3de 
mobiliteitscyclus van 2012. - Goedkeuring

HRM februari 2013 2013_GR_00151 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 3de 
mobiliteitscyclus van 2012. - Goedkeuring

HRM februari 2013 2013_GR_00152 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 2de mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring

HRM februari 2013 2013_GR_00153 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 3de 
mobiliteitscyclus van 2012. - Goedkeuring

HRM februari 2013 2013_GR_00154 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 3de 
mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring

HRM februari 2013 2013_GR_00155 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 2de mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring

HRM februari 2013 2013_GR_00156 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de bijkomende aanwerving via de 2de mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring

HRM februari 2013 2013_GR_00157 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de toepassing van art. VI.II.3bis RPPol, zijnde de aanwerving via bevraging van aspiranten in opleiding. - 
Goedkeuring

HRM februari 2013 2013_GR_00158 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de toepassing van art. VI.II.3bis RPPol, zijnde de aanwerving via bevraging van aspiranten in opleiding. - 
Goedkeuring

HRM februari 2013 2013_GR_00159 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de toepassing van art. VI.II.3bis RPPol, zijnde de aanwerving via bevraging van aspiranten in opleiding. - 
Goedkeuring

HRM februari 2013 2013_GR_00160 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de toepassing van art. VI.II.3bis RPPol, zijnde de aanwerving via bevraging van aspiranten in opleiding. - 
Goedkeuring

HRM februari 2013 2013_GR_00161 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de toepassing van art. VI.II.3bis RPPol, zijnde de aanwerving via bevraging van aspiranten in opleiding. - 
Goedkeuring

HRM februari 2013 2013_GR_00162 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 3de 
mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring

HRM februari 2013 2013_GR_00163 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 3de 
mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring

HRM februari 2013 2013_GR_00164 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 3de 
mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring
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HRM februari 2013 2013_GR_00165 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 3de 
mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring

HRM februari 2013 2013_GR_00166 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 2de mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring

HRM februari 2013 2013_GR_00167 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 
de 2de mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring

HRM februari 2013 2013_GR_00168 - Politiezone Gent - Benoeming in het administratief  en logistiek kader ingevolge de 
2de mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring

HRM maart 2013 2013_GR_00285 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit. - Kennisneming
HRM maart 2013 2013_GR_00286 - Politiezone Gent – Verzaking aan de aanstelling via mobiliteit 2012-04 van 1 

maatschappelijk assistent bij de PZ Gent. - Kennisneming
HRM maart 2013 2013_GR_00315 - Politiezone Gent - Aanstelling van 1 personeelslid binnen het administratief en 

logistiek kader ingevolge de 5de mobiliteitscyclus van 2012. - Goedkeuring
HRM maart 2013 2013_GR_00316 - Politiezone Gent – Operationeel kader - Vacantverklaring in het kader van de 2de 

mobiliteitscyclus van 2013. - Goedkeuring
HRM april 2013 2013_GR_00437 - Uitdiensttreding van een gespecialiseerd hoofdinspecteur van politie via mobiliteit 

2012-04.  - Kennisneming
HRM april 2013 2013_GR_00450 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 4de 

mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring
HRM april 2013 2013_GR_00451 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 4de 

mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring
HRM april 2013 2013_GR_00452 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 4de 

mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring
HRM april 2013 2013_GR_00453 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 4de 

mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring
HRM april 2013 2013_GR_00454 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 4de 

mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring
HRM april 2013 2013_GR_00455 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 4de 

mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring
HRM april 2013 2013_GR_00456 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 4de 

mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring
HRM april 2013 2013_GR_00457 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 4de 

mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring
HRM april 2013 2013_GR_00458 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 4de 

mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring
HRM april 2013 2013_GR_00514 - Politiezone Gent - Benoeming in het administratief en logistiek kader ingevolge de 

4de mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring
HRM april 2013 2013_GR_00515 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de bijkomende aanwerving via de 4de mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring
HRM april 2013 2013_GR_00516 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de bijkomende aanwerving via de 4de mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring
HRM april 2013 2013_GR_00517 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de bijkomende aanwerving via de 4de mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring
HRM april 2013 2013_GR_00518 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de bijkomende aanwerving via de 4de mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring
HRM april 2013 2013_GR_00519 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 4de mobiliteitsgolf van 2012 . - Goedkeuring
HRM april 2013 2013_GR_00520 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de 4de mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring
HRM april 2013 2013_GR_00521 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit 2012-05.  - 

Kennisneming
HRM april 2013 2013_GR_00522 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge 

de aanwerving via de 2de mobiliteitscyclus van 2012 - Goedkeuring
HRM april 2013 2013_GR_00523 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming van 1 personeelslid binnen het 

administratief en logistiek kader in het kader van de 1ste mobiliteitscyclus van 2013. - Goedkeuring
HRM juni 2013 2013_GR_00766 - Politiezone Gent – Statutaire aanwerving van 1 personeelslid in de gemene graad van 

consulent (niveau B) in het administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent. - Goedkeuring
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HRM juni 2013 2013_GR_00767 - Politiezone Gent – Statutaire aanwerving van 1 personeelslid in de gemene graad van 
consulent (niveau B) in het administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM juni 2013 2013_GR_00806 - Politiezone Gent - Voorstel nieuwe personeelsformatie van de Politiezone Gent - 
Goedkeuring

HRM september 2013 2013_GR_00819 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 
toepassing van art. VI.II.3bis RPPol, zijnde de aanwerving via bevraging van aspiranten in opleiding. - 
Goedkeuring

HRM september 2013 2013_GR_00829 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit sui generis.  - 
Kennisneming

HRM september 2013 2013_GR_00830 - Uitdiensttreding van een hoofdinspecteur van politie via mobiliteit. - Kennisneming
HRM september 2013 2013_GR_00831 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 

toepassing van art. VI.II.3bis RPPol, zijnde de aanwerving via bevraging van aspiranten in opleiding. - 
Goedkeuring

HRM september 2013 2013_GR_00832 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 
toepassing van art. VI.II.3bis RPPol, zijnde de aanwerving via bevraging van aspiranten in opleiding. - 
Goedkeuring

HRM september 2013 2013_GR_00833 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 
toepassing van art. VI.II.3bis RPPol, zijnde de aanwerving via bevraging van aspiranten in opleiding. - 
Goedkeuring

HRM september 2013 2013_GR_00840 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit. - Kennisneming
HRM september 2013 2013_GR_00866 - Uitdiensttreding van een aspirant-hoofdinspecteur van politie ingevolge federale 

benoeming als hoofdinspecteur van politie. - Kennisneming
HRM september 2013 2013_GR_00867 - Uitdiensttreding van een aspirant-hoofdinspecteur van politie via mobiliteit. - 

Kennisneming
HRM september 2013 2013_GR_00868 - Politiezone Gent - Benoeming van 1 personeelslid binnen het administratief en 

logistiek kader in het kader van de 5de mobiliteitscyclus van 2012. - Goedkeuring
HRM september 2013 2013_GR_00869 - Uitdiensttreding van een aspirant-hoofdinspecteur van politie ingevolge federale 

benoeming als hoofdinspecteur van politie. - Kennisneming
HRM september 2013 2013_GR_00870 - Hoger beroep tegen de beslissing van de gouverneur van Oost-Vlaanderen van 25 juli 

2013 houdende de niet-goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2013 betreffende de 
wijziging van de personeelsformatie van de Politiezone Gent - Goedkeuring

HRM september 2013 2013_GR_00897 - Politiezone Gent - Aanstelling van 9 personeelsleden binnen het operationeel kader 
ingevolge de 2de mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM september 2013 2013_GR_00898 - Politiezone Gent - Bijkomende aanwerving en aanstelling van 2 inspecteurs van politie 
in de functie van motorrijder bij de Verkeersdienst in het kader van de 2de mobiliteitscyclus van 2013 - 
Goedkeuring

HRM september 2013 2013_GR_00899 - Politiezone Gent – Operationeel en Administratief en Logistiek kader - 
Vacantverklaring in het kader van de 4de mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM oktober 2013 2013_GR_01026 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 
toepassing van art. IV.I.33 RPPol, zijnde de prioritaire toelating tot de opleiding. - Goedkeuring

HRM oktober 2013 2013_GR_01027 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 
toepassing van art. IV.I.33 RPPol, zijnde de prioritaire toelating tot de opleiding. - Goedkeuring

HRM oktober 2013 2013_GR_01028 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 
toepassing van art. IV.I.33 RPPol, zijnde de prioritaire toelating tot de opleiding. - Goedkeuring

HRM oktober 2013 2013_GR_01029 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 
toepassing van art. IV.I.33 RPPol, zijnde de prioritaire toelating tot de opleiding. - Goedkeuring

HRM oktober 2013 2013_GR_01030 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 
toepassing van art. IV.I.33 RPPol, zijnde de prioritaire toelating tot de opleiding. - Goedkeuring

HRM oktober 2013 2013_GR_01031 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 
toepassing van art. IV.I.33 RPPol, zijnde de prioritaire toelating tot de opleiding. - Goedkeuring

HRM oktober 2013 2013_GR_01032 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 
toepassing van art. IV.I.33 RPPol, zijnde de prioritaire toelating tot de opleiding. - Goedkeuring

HRM oktober 2013 2013_GR_01033 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 
toepassing van art. IV.I.33 RPPol, zijnde de prioritaire toelating tot de opleiding. - Goedkeuring

HRM oktober 2013 2013_GR_01034 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 
toepassing van art. IV.I.33 RPPol, zijnde de prioritaire toelating tot de opleiding. - Goedkeuring

HRM oktober 2013 2013_GR_01035 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 
toepassing van art. IV.I.33 RPPol, zijnde de prioritaire toelating tot de opleiding. - Goedkeuring
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HRM oktober 2013 2013_GR_01036 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 
toepassing van art. IV.I.33 RPPol, zijnde de prioritaire toelating tot de opleiding. - Goedkeuring

HRM oktober 2013 2013_GR_01037 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 
toepassing van art. IV.I.33 RPPol, zijnde de prioritaire toelating tot de opleiding. - Goedkeuring

HRM oktober 2013 2013_GR_01038 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 
toepassing van art. IV.I.33 RPPol, zijnde de prioritaire toelating tot de opleiding. - Goedkeuring

HRM oktober 2013 2013_GR_01039 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 
toepassing van art. IV.I.33 RPPol, zijnde de prioritaire toelating tot de opleiding. - Goedkeuring

HRM oktober 2013 2013_GR_01040 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 
toepassing van art. IV.I.33 RPPol, zijnde de prioritaire toelating tot de opleiding. - Goedkeuring

HRM oktober 2013 2013_GR_01041 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 
toepassing van art. IV.I.33 RPPol, zijnde de prioritaire toelating tot de opleiding. - Goedkeuring

HRM oktober 2013 2013_GR_01042 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 
toepassing van art. IV.I.33 RPPol, zijnde de prioritaire toelating tot de opleiding. - Goedkeuring

HRM oktober 2013 2013_GR_01043 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 
toepassing van art. IV.I.33 RPPol, zijnde de prioritaire toelating tot de opleiding. - Goedkeuring

HRM november 2013 2013_GR_01175 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit - Kennisneming
HRM november 2013 2013_GR_01176 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 2de 

mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring
HRM november 2013 2013_GR_01177 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 2de 

mobiliteitscyclus van 2013. - Goedkeuring
HRM november 2013 2013_GR_01178 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 2de 

mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring
HRM november 2013 2013_GR_01179 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 2de 

mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring
HRM november 2013 2013_GR_01180 - Politiezone Gent - Administratief en Logistiek kader - Verlenging van de contractuele 

tewerkstelling van 5 assistenten. - Goedkeuring
HRM november 2013 2013_GR_01181 - Politiezone Gent - Verzaking aan de aanstelling via mobiliteit 2013-02 van 1 

inspecteur van politie - Kennisneming
HRM november 2013 2013_GR_01182 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 2de 

mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring
HRM november 2013 2013_GR_01183 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 2de 

mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring
HRM november 2013 2013_GR_01184 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 2de 

mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring
HRM november 2013 2013_GR_01185 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 2de 

mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring
HRM november 2013 2013_GR_01186 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 2de 

mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring
HRM november 2013 2013_GR_01187 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit sui 

generis - Kennisneming
HRM november 2013 2013_GR_01188 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een niveau A - gemene graad adviseur via 

mobiliteit sui generis - Kennisneming
HRM november 2013 2013_GR_01189 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 2de 

mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring
HRM november 2013 2013_GR_01190 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 

toepassing van art. IV.I.33 RPPol, zijnde de prioritaire toelating tot de opleiding. - Goedkeuring
HRM november 2013 2013_GR_01191 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 

toepassing van art. IV.I.33 RPPol, zijnde de prioritaire toelating tot de opleiding. - Goedkeuring
HRM november 2013 2013_GR_01192 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 

toepassing van art. IV.I.33 RPPol, zijnde de prioritaire toelating tot de opleiding. - Goedkeuring
HRM november 2013 2013_GR_01193 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 

toepassing van art. IV.I.33 RPPol, zijnde de prioritaire toelating tot de opleiding. - Goedkeuring
HRM december 2013 2013_GR_01318 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit - Kennisneming
HRM december 2013 2013_GR_01319 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit - Kennisneming
HRM december 2013 2013_GR_01320 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit - Kennisneming
HRM december 2013 2013_GR_01321 - Politiezone Gent - Rangorde kandidaten resp. aanstelling en benoeming van 1 

personeelslid binnen het administratief en logistiek kader ingevolge de 4de mobiliteitscyclus van 2013 - 
Goedkeuring
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HRM december 2013 2013_GR_01322 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit - Kennisneming
HRM december 2013 2013_GR_01323 - Politiezone Gent – Operationeel kader - Vacantverklaring in het kader van de 5de 

mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring
HRM december 2013 2013_GR_01324 - Politiezone Gent – Operationeel kader - Vacantverklaring in het kader van de 5de 

mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring
HRM januari 2014 2014_GR_00057 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een maatschappelijk assistent  - Kennisneming

HRM januari 2014 2014_GR_00058 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een niveau B - gespecialiseerde graad 
directiesecretaris - Kennisneming

HRM januari 2014 2014_GR_00059 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 
toepassing van art. IV.I.33 RPPol, zijnde de prioritaire toelating tot de opleiding. - Goedkeuring

HRM januari 2014 2014_GR_00060 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 
toepassing van art. IV.I.33 RPPol, zijnde de prioritaire toelating tot de opleiding. - Goedkeuring

HRM januari 2014 2014_GR_00061 - Politiezone Gent - Rangorde van de kandidaten en aanstelling en benoeming van 3 
personeelsleden binnen het operationeel kader ingevolge de 4de mobiliteitscyclus van 2013 - 
Goedkeuring

HRM januari 2014 2014_GR_00062 - Politiezone Gent - Rangorde van de kandidaten en aanstelling en benoeming van 4 
personeelsleden binnen het operationeel kader als bijkomende aanwerving in het kader van de 4de 
mobiliteitscyclus van 2013. - Goedkeuring

HRM januari 2014 2014_GR_00063 - Politiezone Gent – Vacantverklaring van betrekkingen in het operationeel en 
administratief en logistiek kader in de 1ste mobiliteitscyclus van 2014 - Goedkeuring

HRM februari 2014 2014_GR_00099 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit - 
Kennisneming

HRM februari 2014 2014_GR_00138 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit - 
Kennisneming

HRM maart 2014 2014_GR_00174 - Politiezone Gent – Aanpassing van de datum van benoeming en inplaatsstelling in het 
operationeel kader via de 2de mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM maart 2014 2014_GR_00228 - Politiezone Gent - Bijkomende aanwerving en aanstelling van 12 personeelsleden 
binnen het operationeel kader ingevolge de 5de mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM maart 2014 2014_GR_00229 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 4de 
mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM maart 2014 2014_GR_00230 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 4de 
mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM maart 2014 2014_GR_00231 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 4de 
mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM maart 2014 2014_GR_00232 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 
bijkomende aanwerving via de 4de mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM maart 2014 2014_GR_00233 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 
bijkomende aanwerving via de 4de mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM maart 2014 2014_GR_00234 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 
bijkomende aanwerving via de 4de mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM maart 2014 2014_GR_00235 - Politiezone Gent – Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader via de 
bijkomende aanwerving via de 4de mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM maart 2014 2014_GR_00236 - Politiezone Gent - Rangorde van de kandidaten en aanstelling en benoeming van 3 
personeelsleden binnen het operationeel kader ingevolge de 5de mobiliteitscyclus van 2013 - 
Goedkeuring

HRM maart 2014 2014_GR_00237 - Politiezone Gent - Rangorde van de kandidaten en aanstelling en benoeming van 10 
personeelsleden binnen het operationeel kader ingevolge de 5de mobiliteitscyclus van 2013 - 
Goedkeuring

HRM maart 2014 2014_GR_00238 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit - 
Kennisneming

HRM april 2014 2014_GR_00303 - Politiezone Gent – Operationeel en administratief en logistiek kader - 
Vacantverklaring van 18 betrekkingen in het kader van de 2de mobiliteitscyclus van 2014 - Goedkeuring

HRM mei 2014 2014_GR_00398 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit - 
Kennisneming

HRM mei 2014 2014_GR_00399 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een hoofdinspecteur van politie via mobiliteit - 
Kennisneming
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HRM mei 2014 2014_GR_00465 - Politiezone Gent – Operationeel kader - Vacantverklaring van 25 betrekkingen in het 
kader van de 3de mobiliteitscyclus van 2014 - Goedkeuring

HRM mei 2014 2014_GR_00466 - Politiezone Gent - Rangorde van de kandidaten en aanstelling en benoeming van 1 
personeelslid binnen het operationeel kader ingevolge de 1ste mobiliteitscyclus van 2014 - Goedkeuring

HRM mei 2014 2014_GR_00467 - Politiezone Gent - Bijkomende aanwerving en aanstelling van 2 personeelsleden 
binnen het operationeel kader ingevolge de 1ste mobiliteitscyclus van 2014 - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00586 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit  - 
Kennisneming

HRM juni 2014 2014_GR_00587 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het kader van een bijkomende 
aanwerving via de 5de mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00588 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het kader van de 5de 
mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00589 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het kader van de 5de 
mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00590 - Politiezone Gent  - Benoeming en inplaatsstelling in het kader van de 5de 
mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00591 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het kader van de 5de 
mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00592 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling via een bijkomende aanwerving in 
het kader van de 5de mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00593 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling via een bijkomende aanwerving in 
het kader van de 5de mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00594 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling via een bijkomende aanwerving in 
het kader van de 5de mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00595 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het kader van de 5de 
mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00596 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling via een bijkomende aanwerving in 
het kader van de 5de mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00597 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het kader van de 5de 
mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00598 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het kader van de 5de 
mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00599 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling via een bijkomende aanwerving in 
het kader van de 5de mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00600 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling via een bijkomende aanwerving in 
het kader van de 5de mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00601 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het kader van de 5de 
mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00602 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het kader van de 5de 
mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00603 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling via een bijkomende aanwerving in 
het kader van de 5de mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00604 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling via een bijkomende aanwerving in 
het kader van de 5de mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00605 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling via een bijkomende aanwerving in 
het kader van de 5de mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00606 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling via een bijkomende aanwerving in 
het kader van de 5de mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00607 - Politiezone Gent - Rangorde van de kandidaten en aanstelling en benoeming van 2 
agenten van politie via externe werving - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00608 - Politiezone Gent - Aanwervingen operationeel kader - Rangorde van de kandidaten en 
aanstelling en benoeming van 5 personeelsleden via een bijkomende aanwerving in het kader van de 
1ste mobiliteitscyclus van 2014 - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00609 - Politiezone Gent - Aanwervingen operationeel kader - Bijkomende aanwerving en 
aanstelling en benoeming van 1 commissaris van politie in het kader van de 1ste mobiliteitscyclus van 
2014 - Goedkeuring
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HRM juni 2014 2014_GR_00610 - Politiezone Gent - Aanwervingen operationeel kader - Rangorde van de kandidaten en 
aanstelling en benoeming van 16 personeelsleden in het kader van de 1ste mobiliteitscyclus van 2014 - 
Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00611 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het kader van de 5de 
mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00612 - Politiezone Gent - Benoeming en inplaatsstelling in het kader van de 5de 
mobiliteitscyclus van 2013 - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00613 - Politiezone Gent - Heropneming van een personeelslid in het operationeel kader - 
Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00614 - Politiezone Gent - Operationeel kader - Voordracht tot benoeming van één 
hoofdcommissaris van politie - diensthoofd lokale recherchedienst via de 1ste mobiliteitscyclus van 
2014 - Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00615 - Politiezone Gent - Operationeel kader - Voordracht tot benoeming van één 
hoofdcommissaris van politie - directeur Directie Operaties via de 1ste mobiliteitcyclus van 2014 - 
Goedkeuring

HRM juni 2014 2014_GR_00647 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het kader van de onmiddellijke werving en de 
aspirantenmobiliteit - Goedkeuring

HRM september 2014 2014_GR_00658 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een agent van politie via mobiliteit - 
Kennisneming

HRM september 2014 2014_GR_00660 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een aspirant-inspecteur van politie via 
mobiliteit - Kennisneming

HRM september 2014 2014_GR_00690 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een aspirant-hoofdinspecteur van politie 
ingevolge een federale benoeming als hoofdinspecteur van politie - Kennisneming

HRM september 2014 2014_GR_00691 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een aspirant-hoofdinspecteur van politie 
ingevolge een federale benoeming als hoofdinspecteur van politie - Kennisneming

HRM september 2014 2014_GR_00692 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een aspirant-hoofdinspecteur van politie 
ingevolge een federale benoeming als hoofdinspecteur van politie - Kennisneming

HRM september 2014 2014_GR_00693 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een aspirant-hoofdinspecteur van politie via 
mobiliteit - Kennisneming

HRM september 2014 2014_GR_00694 - Politiezone Gent - Verzaking aan de benoeming via mobiliteit van 3 inspecteurs van 
politie - Kennisneming

HRM september 2014 2014_GR_00695 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit - 
Kennisneming

HRM september 2014 2014_GR_00696 - Politiezone Gent - Aanpassing van de datum van aanstelling en benoeming in het 
operationeel kader via externe werving - Goedkeuring

HRM september 2014 2014_GR_00697 - Politiezone Gent - Aanpassing van de datum van inplaatsstelling en benoeming in het 
operationeel kader via de 1ste mobiliteitscyclus van 2014 - Goedkeuring

HRM september 2014 2014_GR_00773 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit - 
Kennisneming

HRM september 2014 2014_GR_00774 - Politiezone Gent - Aanduiding en aanwerving van 2 aspirant-hoofdinspecteurs van 
politie met bijzondere specialisatie politieassistent - Goedkeuring

HRM september 2014 2014_GR_00775 - Politiezone Gent - Aanwervingen operationeel kader - Rangorde van de kandidaten en 
aanstelling en benoeming van 6 personeelsleden in het kader van de 2de mobiliteitscyclus van 2014 - 
Goedkeuring

HRM september 2014 2014_GR_00776 - Politiezone Gent - Aanwervingen operationeel kader - Rangorde van de kandidaten en 
aanstelling en benoeming van 2 personeelsleden via een bijkomende aanwerving in kader van de 2de 
mobiliteitscyclus van 2014 - Goedkeuring

HRM september 2014 2014_GR_00777 - Politiezone Gent - Aanwervingen administratief en logistiek kader - Rangorde van de 
kandidaten en aanstelling en benoeming van 4 personeelsleden in het kader van de 1ste 
mobiliteitscyclus van 2014 - Goedkeuring

HRM september 2014 2014_GR_00778 - Politiezone Gent - Operationeel kader - Voordracht tot benoeming van één 
hoofdcommissaris van politie - diensthoofd Wijkdienst via de 2de mobiliteitscyclus van 2014 - 
Goedkeuring

HRM september 2014 2014_GR_00779 - Politiezone Gent - Contractuele externe aanwerving van 2 ICT-consulenten  - 
Goedkeuring

HRM september 2014 2014_GR_00780 - Politiezone Gent - Administratief en Logistiek kader - Vroegtijdige beëindiging van een 
arbeidsovereenkomst - Goedkeuring
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HRM september 2014 2014_GR_00781 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het operationeel kader - Rangorde van de 
kandidaten en aanstelling en benoeming van 3 inspecteurs van politie in het kader van de 2de 
mobiliteitscyclus van 2014 - Goedkeuring

HRM september 2014 2014_GR_00782 - Politiezone Gent - Aanwerving en benoeming van 1 inspecteur van politie voor de 
interventiedienst in het kader van de aspirantenmobiliteit - Goedkeuring

HRM september 2014 2014_GR_00783 - Politiezone Gent - Aanwerving en benoeming van 11 inspecteurs van politie voor de 
wijkdienst in het kader van de aspirantenmobiliteit - Goedkeuring

HRM september 2014 2014_GR_00784 - Politiezone Gent - Statuut van het administratief en logistiek kader - Loopbaan niveau 
A. Aanstelling van titularissen in een functie niveau A - Goedkeuring

HRM september 2014 2014_GR_00785 - Politiezone Gent - Vacantverklaring van 25 betrekkingen in het operationeel en van 1 
betrekking in het administratief en logistiek kader via de 4de mobiliteitscyclus van 2014 - Goedkeuring

HRM oktober 2014 2014_GR_00842 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit - 
Kennisneming

HRM oktober 2014 2014_GR_00843 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit - 
Kennisneming

HRM oktober 2014 2014_GR_00863 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het operationeel kader - Rangorde van de 
kandidaten en aanstelling en benoeming van 2 hoofdinspecteurs en 8 inspecteurs van politie via de 3de 
mobiliteitscyclus van 2014 - Goedkeuring

HRM oktober 2014 2014_GR_00864 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het operationeel kader - Rangorde van de 
kandidaten en bijkomende aanwerving en benoeming van 9 inspecteurs van politie via de 3de 
mobiliteitscyclus van 2014 - Goedkeuring

HRM oktober 2014 2014_GR_00865 - Politiezone Gent - Aanwerving en benoeming van 1 inspecteur van politie voor de 
Verkeersdienst in het kader van de aspirantenmobiliteit - Goedkeuring

HRM november 2014 2014_GR_00993 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit 2014-
03. - Kennisneming

HRM november 2014 2014_GR_00994 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit 2014-
02. - Kennisneming

HRM november 2014 2014_GR_00995 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit 2014-
02. - Kennisneming

HRM november 2014 2014_GR_00996 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het operationeel kader - Rangorde van de 
kandidaten en aanstelling en benoeming van 8 inspecteurs van politie via de 3de mobiliteitscyclus van 
2014 - Goedkeuring

HRM november 2014 2014_GR_00997 - ·Politiezone Gent - Bijzondere graad van maatschappelijk assistent (niveau B) in het 
administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en externe statutaire aanwerving van 
een personeelslid - Goedkeuring

HRM november 2014 2014_GR_00998 - Politiezone Gent - Bijzondere graad van maatschappelijk assistent (niveau B) in het 
administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en externe contractuele aanwerving van 
een personeelslid - Goedkeuring

HRM december 2014 2014_GR_01116 - Politiezone Gent - Contractuele externe aanwerving van 3 niveau C - assistenten - 
Goedkeuring

HRM december 2014 2014_GR_01117 - Politiezone Gent - Aanwerving via aspirantenmobiliteit - Bepaling van de 
benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM december 2014 2014_GR_01118 - Politiezone Gent - Aanwerving via aspirantenmobiliteit - Bepaling van de 
benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM december 2014 2014_GR_01119 - Politiezone Gent - Aanwerving via aspirantenmobiliteit - Bepaling van de 
benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM december 2014 2014_GR_01120 - Politiezone Gent - Aanwerving via aspirantenmobiliteit - Bepaling van de 
benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM december 2014 2014_GR_01121 - Politiezone Gent - Aanwerving via aspirantenmobiliteit - Bepaling van de 
benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM december 2014 2014_GR_01122 - Politiezone Gent - Aanwerving via aspirantenmobiliteit - Bepaling van de 
benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM december 2014 2014_GR_01123 - Politiezone Gent - Aanwerving via aspirantenmobiliteit - Bepaling van de 
benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM december 2014 2014_GR_01124 - Politiezone Gent - Aanwerving via aspirantenmobiliteit - Bepaling van de 
benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM december 2014 2014_GR_01125 - Politiezone Gent - Ambtshalve aanduiding in het kader van de aspirantenmobiliteit - 
Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring
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HRM december 2014 2014_GR_01126 - Politiezone Gent - Bijkomende aanwervingen via de 3de mobiliteitscyclus van 2014 - 
Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM december 2014 2014_GR_01127 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het kader van de 3de mobiliteitscyclus van 2014 - 
Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM december 2014 2014_GR_01128 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het kader van de 3de mobiliteitscyclus van 2014 - 
Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM december 2014 2014_GR_01129 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het kader van de 3de mobiliteitscyclus van 2014 - 
Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM december 2014 2014_GR_01130 - Politiezone Gent - Bijkomende aanwervingen in het kader van de 3de 
mobiliteitscyclus van 2014 - Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM december 2014 2014_GR_01131 - Politiezone Gent  - Bijkomende aanwervingen in het kader van de 3de 
mobiliteitscyclus van 2014 - Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM december 2014 2014_GR_01132 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het kader van de 3de mobiliteitscyclus van 2014 - 
Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM december 2014 2014_GR_01133 - Politiezone Gent - Bijkomende aanwervingen in het kader van de 3de 
mobiliteitscyclus van 2014 - Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM december 2014 2014_GR_01134 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het kader van de 3de mobiliteitscyclus van 2014 - 
Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM december 2014 2014_GR_01135 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het kader van de 3de mobiliteitscyclus van 2014 - 
Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM december 2014 2014_GR_01136 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het kader van de 3de mobiliteitscyclus van 2014 - 
Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM december 2014 2014_GR_01137 - Politiezone Gent - Benoeming en aanstelling in het operationeel kader in het kader 
van de procedure "prioritaire toelating tot de opleiding" - Goedkeuring

HRM december 2014 2014_GR_01138 - Politiezone Gent - Verzaking aan de benoeming van 3 inspecteurs van politie in het 
kader van de bijkomende aanwerving 3de mobiliteitscyclus 2014 - Kennisneming

HRM december 2014 2014_GR_01139 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het operationeel en administratief en logistiek 
kader - Rangorde van de kandidaten en benoeming en aanstelling van 4 inspecteurs van politie en 1 
assistent via de 4de mobiliteitscyclus van 2014 - Goedkeuring

HRM januari 2015 2015_GR_00023 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het operationeel kader - Rangorde van de 
kandidaten en benoeming en aanstelling van 8 personeelsleden van het operationeel kader via de 4de 
mobiliteitscyclus van 2014 - Goedkeuring

HRM januari 2015 2015_GR_00024 - Politiezone Gent - Aanwerving van 1 operationeel personeelslid in het kader van de 
3de mobiliteitscyclus van 2014 - Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM januari 2015 2015_GR_00025 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het kader van de 3de mobiliteitscyclus van 2014 - 
Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM januari 2015 2015_GR_00026 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het kader van de 3de mobiliteitscyclus van 2014 - 
Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM januari 2015 2015_GR_00027 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het kader van de 3de mobiliteitscyclus van 2014 - 
Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM januari 2015 2015_GR_00028 - Politiezone Gent - Ambtshalve aanduiding in het kader van de aspirantenmobiliteit - 
Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM januari 2015 2015_GR_00029 - Politiezone Gent - Ambtshalve aanduiding in het kader van de aspirantenmobiliteit - 
Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM januari 2015 2015_GR_00030 - Politiezone Gent - Ambtshalve aanduiding in het kader van de aspirantenmobiliteit - 
Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM januari 2015 2015_GR_00031 - Politiezone Gent - Statutaire aanwerving via externe weg van 1 assistent (gemene 
graad niveau C) in het administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en benoeming en 
aanstelling van 1 personeelslid - Goedkeuring

HRM januari 2015 2015_GR_00032 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het operationeel kader - Rangorde van de 
kandidaten en bijkomende aanwerving en benoeming van 1 inspecteur van politie via de 4de 
mobiliteitscyclus van 2014 - Goedkeuring

HRM januari 2015 2015_GR_00033 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het operationeel kader - Rangorde van de 
kandidaten en bijkomende aanwerving en benoeming van 2 agenten van politie via de 4de 
mobiliteitscyclus van 2014 - Goedkeuring

HRM januari 2015 2015_GR_00081 - Politiezone Gent - Vacantverklaring van 11 betrekkingen in het operationeel kader via 
de 1ste mobiliteitscyclus van 2015 - Goedkeuring

HRM januari 2015 2015_GR_00082 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het kader van de 4de mobiliteitscyclus van 2014 - 
Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring
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HRM januari 2015 2015_GR_00083 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het kader van de 4de mobiliteitscyclus van 2014 - 
Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM januari 2015 2015_GR_00084 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het kader van de 1ste mobiliteitscyclus van 2014 - 
Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM januari 2015 2015_GR_00085 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het kader van de 1ste mobiliteitscyclus van 2014 - 
Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM januari 2015 2015_GR_00086 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het kader van de 1ste mobiliteitscyclus van 2014 - 
Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM januari 2015 2015_GR_00087 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het kader van de 1ste mobiliteitscyclus van 2014 - 
Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM januari 2015 2015_GR_00088 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het kader van de 1ste mobiliteitscyclus van 2014 - 
Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM januari 2015 2015_GR_00089 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het operationeel kader - Rangorde van de 
kandidaten en benoeming en aanstelling van 2 personeelsleden van het operationeel kader via de 4de 
mobiliteitscyclus van 2014 - Goedkeuring

HRM januari 2015 2015_GR_00090 - Politiezone Gent - Aanwervingen in het kader van de 1ste mobiliteitscyclus van 2014 - 
Bepaling van de benoemingsdatum - Goedkeuring

HRM januari 2015 2015_GR_00091 - Politiezone Gent - Gemeenteraadsbesluit van 15 december 2008 betreffende de 
vernieuwde selectieprocedure - Opheffing

HRM februari 2015 2015_GR_00157 - Politiezone Gent - Vacantverklaring van 1 betrekking van commissaris van politie via 
de 1ste mobiliteitscyclus van 2015 - Goedkeuring

HRM februari 2015 2015_GR_00158 - Politiezone Gent - Statutaire aanwerving via externe weg van 1 assistent (gemene 
graad niveau C) in het administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en benoeming en 
aanstelling - Goedkeuring

HRM februari 2015 2015_GR_00159 - Politiezone Gent - Verzaking aan de benoeming van 1 inspecteur van politie in het 
kader van de aanwerving via 3de mobiliteitscyclus 2014 - Kennisneming

HRM maart 2015 2015_GR_00231 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een agent van politie via mobiliteit 2014-04 - 
Kennisneming

HRM maart 2015 2015_GR_00232 - Politiezone Gent - Verzaking aan de benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie in 
het kader van de aanwerving via 4de mobiliteitscyclus 2014 - Kennisneming

HRM maart 2015 2015_GR_00233 - Politiezone Gent - Verzaking aan de benoeming van 1 commissaris van politie in het 
kader van de aanwerving via 4de mobiliteitscyclus 2014 - Kennisneming

HRM maart 2015 2015_GR_00275 - Politiezone Gent - Vacantverklaring van 1 betrekking in het operationeel kader en 7 
betrekkingen in het administratief en logistiek kader via de 2de mobiliteitscyclus van 2015 - 
Goedkeuring

HRM april 2015 2015_GR_00312 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit 2014-
04 - Kennisneming

HRM april 2015 2015_GR_00313 - Politiezone Gent - Vrijwillig ontslag ingediend door een lid van het administratief en 
logistiek kader - Kennisneming

HRM april 2015 2015_GR_00353 - Politiezone Gent – Statutaire aanwerving via externe weg van 1 assistent (gemene 
graad niveau C) in het administratief en logistiek kader - Goedkeuring

HRM mei 2015 2015_GR_00380 - Politiezone Gent - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit 2014-
05 - Kennisneming

HRM mei 2015 2015_GR_00429 - Politiezone Gent - Vrijwillig ontslag ingediend door een lid van het administratief en 
logistiek kader - Kennisneming

HRM mei 2015 2015_GR_00446 - Aanwerving en benoeming van 1 inspecteur van politie voor de Verkeersdienst in het 
kader van de aspirantenmobiliteit - Goedkeuring

HRM mei 2015 2015_GR_00447 - Politiezone Gent - Aanwerving en benoeming van 6 inspecteurs van politie voor de 
wijkdienst in het kader van de aspirantenmobiliteit - Goedkeuring

HRM mei 2015 2015_GR_00448 - Politiezone Gent - Vacantverklaring van  10 betrekkingen in het operationeel kader en 
4 betrekkingen in het administratief en logistiek kader via de 3de mobiliteitscyclus van 2015 - 
Goedkeuring

HRM juni 2015 2015_GR_00508 - Contractuele aanwerving via externe weg van 3 assistenten (gemene graad niveau C) 
in het administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanstelling van 3 
personeelsleden  - Goedkeuring

HRM juni 2015 2015_GR_00509 - Vrijwillig ontslag van een inspecteur van politie - Kennisneming
HRM juni 2015 2015_GR_00510 - Aanwervingen operationeel kader - Rangorde van de kandidaten en aanstelling en 

benoeming van 2 inspecteurs van politie via een bijkomende aanwerving in het kader van de 1ste 
mobiliteitscyclus van 2015 - Goedkeuring
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HRM juni 2015 2015_GR_00511 - Aanwervingen operationeel kader - Rangorde van de kandidaten en aanstelling en 
benoeming van 1 commissaris van politie via een bijkomende aanwerving in het kader van de 1ste 
mobiliteitscyclus van 2015 - Goedkeuring

HRM juni 2015 2015_GR_00512 - Aanwervingen in het operationeel kader - Rangorde van de kandidaten en aanstelling 
en benoeming van 2 commissarissen van politie, 8 hoofdinspecteurs van politie en 2 inspecteurs van 
politie via de 1ste mobiliteitscyclus van 2015 - Goedkeuring

HRM juni 2015 2015_GR_00513 - Aanwervingen operationeel kader - Rangorde van de kandidaten en aanstelling en 
benoeming van 2 hoofdinspecteurs van politie via een bijkomende aanwerving in het kader van de 1ste 
mobiliteitscyclus van 2015 - Goedkeuring

HRM juni 2015 2015_GR_00590 - Vacantverklaring van 1 betrekking  van niveau C - gemene graad assistent in het 
administratief en logistiek kader via de 3de mobiliteitscyclus van 2015 - Intrekking

HRM juni 2015 2015_GR_00591 - Omzetting van een betrekking als gesubsidieerd contractueel in een gewone 
contractuele betrekking van onbepaalde duur van 1 personeelslid van het administratief en logistiek 
kader van de Politiezone Gent - Goedkeuring

HRM september 2015 2015_GR_00737 - Verzaking aan de benoeming van hoofdinspecteur van politie in het kader van de 
aanwerving via 1ste mobiliteitscyclus 2015 - Kennisneming

HRM september 2015 2015_GR_00738 - Uitdiensttreding van een aspirant-hoofdinspecteur van politie ingevolge een federale 
benoeming als hoofdinspecteur van politie - Kennisneming

HRM september 2015 2015_GR_00739 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit 2015-02 - Kennisneming

HRM september 2015 2015_GR_00740 - Aanpassing van de datum van inplaatsstelling en benoeming in het operationeel 
kader via de 1ste mobiliteitscyclus van 2015 - Goedkeuring

HRM september 2015 2015_GR_00741 -  Aanwerving via onmiddellijke werving - Bepaling van de benoemingsdatum - 
Goedkeuring

HRM september 2015 2015_GR_00742 -  Aanwerving via onmiddellijke werving - Bepaling van de benoemingsdatum - 
Goedkeuring

HRM september 2015 2015_GR_00743 - Vacantverklaring van 1 betrekking  van niveau B - gemene graad consulent in het 
administratief en logistiek kader via de 3de mobiliteitscyclus van 2015 - Intrekking

HRM september 2015 2015_GR_00744 -  Aanwerving via onmiddellijke werving - Bepaling van de benoemingsdatum - 
Goedkeuring

HRM september 2015 2015_GR_00745 - Aanwerving via aspirantenmobiliteit - Bepaling van de benoemingsdatum - 
Goedkeuring

HRM september 2015 2015_GR_00746 - Aanwerving via aspirantenmobiliteit - Bepaling van de benoemingsdatum - 
Goedkeuring

HRM september 2015 2015_GR_00747 - Aanwerving via aspirantenmobiliteit - Bepaling van de benoemingsdatum - 
Goedkeuring

HRM september 2015 2015_GR_00748 - Aanwerving via aspirantenmobiliteit - Bepaling van de benoemingsdatum - 
Goedkeuring

HRM september 2015 2015_GR_00749 -  Aanwerving via aspirantenmobiliteit - Bepaling van de benoemingsdatum - 
Goedkeuring

HRM september 2015 2015_GR_00750 - Aanwerving via aspirantenmobiliteit - Bepaling van de benoemingsdatum - 
Goedkeuring

HRM september 2015 2015_GR_00751 - Aanwerving via aspirantenmobiliteit - Bepaling van de benoemingsdatum - 
Goedkeuring

HRM september 2015 2015_GR_00752 - Vacantverklaring van  6 betrekkingen in het operationeel kader en 4 betrekkingen in 
het administratief en logistiek kader via de 4de mobiliteitscyclus van 2015 - Goedkeuring

HRM september 2015 2015_GR_00753 - Contractuele aanwerving via externe weg van 3 assistenten (gemene graad niveau C) 
in het administratief en logistiek kader  - Goedkeuring

HRM oktober 2015 2015_GR_00863 - Aanwervingen operationeel kader - Rangorde van de kandidaten en aanstelling en 
benoeming van 5 inspecteurs  van politie via de 3de mobiliteitscyclus van 2015 - Goedkeuring

HRM oktober 2015 2015_GR_00864 - Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor de selectie van een 
diensthoofd Dienst Communicatie - Politiezone Gent - Goedkeuring

HRM oktober 2015 2015_GR_00865 - Contractuele aanwerving via externe weg van een assistent (gemene graad niveau C) 
in het administratief en logistiek kader  - Goedkeuring

HRM oktober 2015 2015_GR_00866 - Aanwervingen operationeel kader - Rangorde van de kandidaten en aanstelling en 
benoeming van 7 extra inspecteurs van politie via een bijkomende aanwerving in het kader van de 3de 
mobiliteitscyclus van 2015 - Goedkeuring

HRM november 2015 2015_GR_00966 - Vacantverklaring van 13 betrekkingen in het operationeel kader en 1 betrekking in het 
administratief en logistiek kader via de 5de mobiliteitscyclus van 2015 - Goedkeuring
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HRM november 2015 2015_GR_00967 - Aanwerving Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en 
aanstelling en benoeming van 1 assistent via de 3de mobiliteitscyclus van 2015 - Goedkeuring

HRM november 2015 2015_GR_00968 - Aanwervingen operationeel kader - Rangorde van de kandidaten en aanstelling en 
benoeming van 3 inspecteurs  van politie via de 3de mobiliteitscyclus van 2015 - Goedkeuring

HRM november 2015 2015_GR_00969 - Aanwervingen operationeel kader - Bijkomende aanstelling en benoeming van 1 
inspecteur van politie via de 3de mobiliteitscyclus van 2015 - Goedkeuring

HRM november 2015 2015_GR_00970 - Vrijwillig ontslag ingediend door een lid van het operationeel kader - Kennisneming
HRM december 2015 2015_GR_01055 - Verzaking aan de indienstneming van 1 assistent via externe weg in het administratief 

en logistiek kader  - Kennisneming
HRM december 2015 2015_GR_01056 - Verzaking aan de benoeming van een inspecteur van politie in het kader van de 

aanwerving via de 3de mobiliteitscyclus 2015 - Kennisneming
HRM december 2015 2015_GR_01057 - Statutaire aanwerving via externe weg van 1 ICT-consulent (gespecialiseerde graad 

niveau B) in het administratief en logistiek kader.- Rangorde van de kandidaten en benoeming en 
aanstelling van 1 personeelslid.  - Goedkeuring

HRM december 2015 2015_GR_01073 - Aanwerving operationeel personeel - Aanstelling en benoeming van 1 inspecteur van 
politie in het kader van de 3de mobiliteitscyclus van 2015 - Goedkeuring

HRM januari 2016 2016_GR_00090 - Contractuele aanwerving via externe weg van een assistent (gemene graad niveau C) 
in het administratief en logistiek kader - Goedkeuring

HRM januari 2016 2016_GR_00091 - Aanwerving binnen het administratief en logistiek kader - Aanstelling van 1 assistent 
voor de dienst HRM/contactpunt Loopbaanmanagement - Goedkeuring

HRM januari 2016 2016_GR_00092 - Contractuele aanwerving via externe weg van 2 personeelsleden in de gemene graad 
van assistent (niveau C) in het administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent  - Goedkeuring

HRM januari 2016 2016_GR_00093 - Aanwerving Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en 
aanstelling en benoeming van  1 ICT-assistent via externe werving  - Goedkeuring

HRM januari 2016 2016_GR_00094 - Aanwerving binnen het Administratief en logistiek kader - Rangorde van de 
kandidaten en aanstelling en benoeming van 1 assistent via externe werving  - Goedkeuring

HRM januari 2016 2016_GR_00095 - Bijkomende aanwerving Administratief en logistiek kader - Rangorde van de 
kandidaten en aanstelling en benoeming van 1 ICT-assistent via externe werving  - Goedkeuring

HRM februari 2016 2016_GR_00166 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit 2015-04 (EDL) - 
Kennisneming

HRM februari 2016 2016_GR_00167 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit 2015-02 (erratum bis) 
(WM) - Kennisneming

HRM februari 2016 2016_GR_00168 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit 2015-02 (erratum bis) 
(EV) - Kennisneming

HRM februari 2016 2016_GR_00169 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit 2015-02 (erratum) (YC) - 
Kennisneming

HRM februari 2016 2016_GR_00170 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit 2015-04 (CC) - 
Kennisneming

HRM februari 2016 2016_GR_00171 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie via mobiliteit 2015-02 (erratum bis) 
(BtK) - Kennisneming

HRM februari 2016 2016_GR_00172 - Aanwervingen operationeel kader - Rangorde van de kandidaten en aanstelling  van 3 
inspecteurs van politie bij de Lokale Recherchedienst in het kader van de 4de mobiliteitscyclus van 2015 - 
Goedkeuring

HRM februari 2016 2016_GR_00173 - Aanwerving administratief en logistiek kader - Aanstelling  van 1 adviseur (niveau A - 
klasse 2) voor de functie van diensthoofd van de Dienst Communicatie in het kader van de derde 
mobiliteitscyclus van 2015  - Goedkeuring

HRM februari 2016 2016_GR_00174 - Aanwervingen operationeel kader - Rangorde van de kandidaten en aanstelling  van 2 
inspecteurs van politie bij de Dienst Verkeer in het kader van de 4de mobiliteitscyclus van 2015 - 
Goedkeuring

HRM februari 2016 2016_GR_00175 - Aanwerving operationeel personeel - Aanstelling  van 1 inspecteur van politie voor de 
Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer in het kader van de 4de mobiliteitscyclus van 2015 - 
Goedkeuring

HRM februari 2016 2016_GR_00176 - Statutaire aanwervingen in het administratief en logistiek kader - Rangorde van de 
kandidaten en aanstelling en benoeming van 2 bedienden/vakman bij de Dienst Financiën en 
Middelenbeheer/Bureau Middelen via externe werving  - Goedkeuring

HRM februari 2016 2016_GR_00177 - Bijkomende statutaire aanwerving en benoeming van 1 bediende/vakman in het 
administratief en logistiek kader via externe werving  - Goedkeuring
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HRM februari 2016 2016_GR_00178 - Aanwervingen operationeel kader -  Aanstelling  van 4 extra inspecteurs van politie 
voor de Lokale Recherchedienst via een bijkomende aanwerving in het kader van de 4de 
mobiliteitscyclus van 2015 - Goedkeuring

HRM februari 2016 2016_GR_00179 - Vacantverklaring van 28 betrekkingen in het operationeel kader en 8 betrekkingen in 
het administratief en logistiek kader in het kader van de 1ste mobiliteitscyclus van 2016 - Goedkeuring

HRM maart 2016 2016_GR_00254 - Aanwerving binnen het operationeel kader - Rangorde van de kandidaten en 
toewijzing en benoeming  van 5 maatschappelijk rechercheurs bij de Wijkdienst - Goedkeuring

HRM maart 2016 2016_GR_00255 - Toewijzing en benoeming in het operationeel kader van 4 extra maatschappelijk 
rechercheurs bij de Wijkdienst via een bijkomende aanwerving in het kader van de 5de mobiliteitscyclus 
van 2015 - Goedkeuring

HRM maart 2016 2016_GR_00256 - Toewijzing en benoeming in het operationeel kader - Rangorde van de kandidaten en 
toewijzing en benoeming van 1 agent van politie bij de Verkeersdienst - Goedkeuring

HRM maart 2016 2016_GR_00257 - Toewijzing en benoeming binnen het operationeel kader van 1 hoofdinspecteur  van 
politie met bijzondere specialisatie politieassistent voor de Dienst Maatschappelijke Zorg (VVB) - 
Goedkeuring

HRM maart 2016 2016_GR_00258 - Toewijzing en benoeming binnen het operationeel kader van 1 hoofdinspecteur  van 
politie met bijzondere specialisatie politieassistent voor de Dienst Maatschappelijke Zorg (LDN) - 
Goedkeuring

HRM maart 2016 2016_GR_00259 - Statutaire aanwervingen in het administratief en logistiek kader - Rangorde van de 
kandidaten en aanwerving en benoeming van 2 assistenten bij de Dienst Informatie, Analyse en 
Kennisbeheer - Goedkeuring

HRM maart 2016 2016_GR_00260 - Vacantverklaring van 17 betrekkingen in het operationeel kader en 8 betrekkingen in 
het administratief en logistiek kader - Goedkeuring

HRM april 2016 2016_GR_00376 - Administratief en logistiek kader - Ambtsneerlegging - Vrijwillig ontslag - 
Kennisneming

HRM april 2016 2016_GR_00377 - Administratief en logistiek kader - Verzaking aan de indiensttreding van 1 
bediende/vakman via externe weg   - Kennisneming

HRM april 2016 2016_GR_00378 - Administratief en logistiek kader -  Aanwerving en benoeming van 1 
bediende/vakman via externe werving  - Goedkeuring

HRM april 2016 2016_GR_00379 - Herplaatsing van een personeelslid naar de Politiezone Gent  - Kennisneming
HRM april 2016 2016_GR_00380 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 

benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie in het kader van de 5de mobiliteitscyclus 2015 - 
Goedkeuring

HRM april 2016 2016_GR_00381 - Operationeel kader - Rangorde van de kandidaten en toewijzing en benoeming  van 2 
hoofdinspecteurs van politie in het kader van de 5de mobiliteitscyclus 2015 - Goedkeuring

HRM april 2016 2016_GR_00382 - Operationeel kader - Rangorde van de kandidaten en toewijzing en benoeming  van 1 
hoofdinspecteur van politie in het kader van de 5de mobiliteitscyclus 2015 - Goedkeuring

HRM april 2016 2016_GR_00383 - Operationeel kader - Toewijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie via 
een bijkomende aanwerving in het kader van de 5de mobiliteitscyclus 2015 - Goedkeuring

HRM april 2016 2016_GR_00384 - Operationeel kader - Aanstelling  van 1 inspecteur van politie in het kader van de 4de 
mobiliteitscyclus van 2015 (erratum) - Goedkeuring

HRM mei 2016 2016_GR_00444 - Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor de selectie van een adjunct-
diensthoofd Dienst Communicatie - Politiezone Gent - Goedkeuring

HRM juni 2016 2016_GR_00545 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten,  
toewijzing en benoeming van 1 assistent (gemene graad niveau C) voor de Dienst Maatschappelijke Zorg 
in het kader van de eerste mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM juni 2016 2016_GR_00546 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten, toewijzing en 
benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie voor de Dienst Intern Toezicht in het kader van de 1ste 
mobiliteitscyclus 2016  - Goedkeuring

HRM juni 2016 2016_GR_00547 - Operationeel kader - Toewijzing en benoeming van 1 bijkomende hoofdinspecteur 
van politie voor de Dienst Intern Toezicht in het kader van de 1ste mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM juni 2016 2016_GR_00548 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten,  
toewijzing en benoeming van 1 assistent (gemene graad niveau C) voor de Dienst Verkeer in het kader 
van de 1ste mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM juni 2016 2016_GR_00549 - Administratief en logistiek kader - Verzaking aan de indiensttreding van 1 ICT-
assistent via externe weg   - Kennisneming

HRM juni 2016 2016_GR_00550 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
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HRM juni 2016 2016_GR_00551 - Administratief en logistiek kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM juni 2016 2016_GR_00552 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten, toewijzing en 

benoeming van 1 inspecteur van politie voor het Bureau Integratiezorg van de Dienst Maatschappelijke 
Zorg in het kader van de 1ste mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM juni 2016 2016_GR_00553 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 
toewijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie voor de Dienst Openbare Orde en 
Bewapening in het kader van de 1ste mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM juni 2016 2016_GR_00554 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM juni 2016 2016_GR_00667 - Administratief en logistiek kader - Contractuele aanwerving van 1 assistent (niveau C) 

buiten kader voor het uitvoeren van een bijzondere opdracht binnen de Dienst Verkeer - Goedkeuring

HRM juni 2016 2016_GR_00668 - Operationeel kader - Middenkader - Vacantverklaring van 6 betrekkingen van 
hoofdinspecteur van politie - mobiliteitscyclus 2016/03 - Goedkeuring

HRM juni 2016 2016_GR_00669 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten, toewijzing en 
benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie voor de Verkeersdienst in het kader van de 1ste 
mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM juni 2016 2016_GR_00670 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
toewijzing en benoeming van 1 assistent (niveau C) bij de Directie Beheer - Goedkeuring

HRM juni 2016 2016_GR_00671 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 4 betrekkingen - 
mobiliteitscyclus 2016/03 - Goedkeuring

HRM juni 2016 2016_GR_00672 - Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanwerving en 
benoeming van 2 ICT-consulenten via externe werving  - Goedkeuring

HRM juni 2016 2016_GR_00673 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM juni 2016 2016_GR_00674 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 

benoeming van 5 inspecteurs van politie voor de Interventiedienst in het kader van de 1ste 
mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM juni 2016 2016_GR_00675 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
toewijzing en benoeming van 1 assistent (niveau C) voor de Interventiedienst in het kader van de 1ste 
mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM juni 2016 2016_GR_00676 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
toewijzing en benoeming van 1 assistent (niveau C) voor de Dienst Personeel in het kader van de 1ste 
mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM juni 2016 2016_GR_00677 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 
benoeming van 2 inspecteurs van politie (buurtinspecteur) in het kader van de 1ste mobiliteitscyclus 
2016 - Goedkeuring

HRM juni 2016 2016_GR_00678 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 
benoeming van 1 inspecteur van politie in de functie van hondengeleider in het kader van de 5de 
mobiliteitscyclus 2015 - Goedkeuring

HRM juni 2016 2016_GR_00679 - Operationeel kader - Basiskader - Vacantverklaring van 7 betrekkingen van inspecteur 
van politie - mobiliteitscyclus 2016/03 - Goedkeuring

HRM juni 2016 2016_GR_00680 - Operationeel kader -  Bijkomende toewijzing en benoeming van 1 inspecteur van 
politie - hondengeleider - in het kader van de vijfde mobiliteitscyclus 2015 - Goedkeuring

HRM juni 2016 2016_GR_00681 - Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanwerving en 
benoeming van 1 ict-consulent/server- en netwerkbeheerder via externe werving - Goedkeuring

HRM juni 2016 2016_GR_00682 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 
benoeming van 13 extra inspecteurs van politie voor de Interventiedienst in het kader van de 1ste 
mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM september 2016 2016_GR_00824 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2016 2016_GR_00825 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten,  

toewijzing en benoeming van 3 assistenten (gemene graad niveau C) voor de Dienst Financiën en 
Middelenbeheer in het kader van de tweede mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM september 2016 2016_GR_00826 - Gedeeltelijke intrekking van het gemeenteraadsbesluit 00677 van 29 juni 2016 
‘Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en benoeming van 2 
inspecteurs van politie (buurtinspecteur) in het kader van de 1ste mobiliteitscyclus 2016' - Goedkeuring

HRM september 2016 2016_GR_00827 - Gedeeltelijke intrekking van het gemeenteraadsbesluit 00681 d.d. 29 juni 2016 
'Administratief en logistiek kader' - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving en 
benoeming van 1 ict-consulent/server- en netwerkbeheerder via externe werving' - Goedkeuring
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HRM september 2016 2016_GR_00828 - Gedeeltelijke intrekking van het gemeenteraadsbesluit 00676 d.d. 29 juni 2016 
'Administratief en logistiek kader - bepalen van de rangorde van de kandidaten en de toewijzing en 
benoeming van 1 assistent (niveau C) voor de Dienst Personeel in het kader van de 1ste 
mobiliteitscyclus 2016' - Goedkeuring

HRM september 2016 2016_GR_00829 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten,  
toewijzing en benoeming van 1 assistent (gemene graad niveau C) in de functie van onthaalmedewerker 
voor de Interventiedienst in het kader van de tweede mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM september 2016 2016_GR_00830 - Operationeel kader - Aanwerving en benoeming van 1 inspecteur van politie voor de 
Interventiedienst in het kader van de 1ste mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM september 2016 2016_GR_00831 - Operationeel kader - Aanstelling veiligheidsconsulent - Goedkeuring
HRM september 2016 2016_GR_00832 - Operationeel kader - Verzaking aan de toewijzing en de benoeming - Kennisneming
HRM september 2016 2016_GR_00833 - Operationeel kader - Verzaking aan de toewijzing en de benoeming - Kennisneming
HRM september 2016 2016_GR_00834 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten,  

toewijzing en benoeming van 1 assistent (gemene graad niveau C) voor de Dienst Informatie, Analyse en 
Kennisbeheer in het kader van de tweede mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM september 2016 2016_GR_00835 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten,  
toewijzing en benoeming van 1 consulent (gemene graad niveau B) voor de Dienst HRM in het kader van 
de tweede mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM september 2016 2016_GR_00836 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2016 2016_GR_00837 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2016 2016_GR_00838 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2016 2016_GR_00839 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2016 2016_GR_00840 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2016 2016_GR_00841 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2016 2016_GR_00842 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2016 2016_GR_00843 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2016 2016_GR_00844 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2016 2016_GR_00845 - Operationeel kader - Basiskader - Vacantverklaring van 23 betrekkingen van 

inspecteur van politie - mobiliteitscyclus 2016/04 - Goedkeuring
HRM september 2016 2016_GR_00846 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 

toewijzing en benoeming van 3 inspecteurs van politie voor het Overlastteam bij de Dienst Operationele 
Acties in het kader van de 2de mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM september 2016 2016_GR_00847 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 
toewijzing en benoeming van 5 inspecteurs van politie voor de Interventiedienst in het kader van de 2de 
mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM september 2016 2016_GR_00848 - Operationeel kader - Extra aanwerving, toewijzing en benoeming van 15 inspecteurs 
van politie voor de Interventiedienst in  het kader van de 2de mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM september 2016 2016_GR_00849 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 
toewijzing en benoeming van 1 commissaris van politie voor het Bureau Operationele Aansturing (BOA), 
in  het kader van de 1ste mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM september 2016 2016_GR_00850 - Operationeel kader - middenkader - Vacantverklaring van 3 betrekkingen van 
hoofdinspecteur van politie - mobiliteitscyclus 2016/04 - Goedkeuring

HRM september 2016 2016_GR_00851 - Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanwerving en 
benoeming van 1 adjunct-diensthoofd  niveau A klasse 1 voor de Dienst Informatie- en 
Communicatietechnologie  via externe werving - Goedkeuring

HRM september 2016 2016_GR_00852 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten,  
toewijzing en contractuele aanwerving voor onbepaalde duur van 1 consulent (gemene graad niveau B) 
voor de Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer  in het kader van de tweede mobiliteitscyclus 2016 - 
Goedkeuring

HRM september 2016 2016_GR_00853 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 6 betrekkingen - 
mobiliteitscyclus 2016/04 - Goedkeuring

HRM oktober 2016 2016_GR_00871 - Operationeel kader - Extra aanwerving, toewijzing en benoeming van 1 inspecteur van 
politie voor het Overlastteam bij de Dienst Operationele Acties in  het kader van de 2de 
mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM oktober 2016 2016_GR_00872 - Operationeel kader - Extra aanwerving, toewijzing en benoeming van 1 inspecteur van 
politie voor de Interventiedienst in  het kader van de 2de mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring



Punten Politie mei 2010-heden

Dienst/Politie Maand zitting 
gemeenteraad

Titel agendapunt

HRM oktober 2016 2016_GR_00967 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 
toewijzing en benoeming van 2 inspecteurs van politie/medewerkers team motor voor de Dienst 
Verkeer in het kader van de 2de mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM oktober 2016 2016_GR_00968 - Operationeel kader - Extra aanwerving, toewijzing en benoeming van 1 inspecteur van 
politie/medewerker team motor voor de Dienst Verkeer in het kader van de 2de mobiliteitscyclus 2016 - 
Goedkeuring

HRM november 2016 2016_GR_01050 - Administratief en logistiek kader - Externe statutaire aanwerving en benoeming van 1 
assistent (gemene graad niveau C) voor de Interventiedienst van Politiezone Gent - Goedkeuring

HRM november 2016 2016_GR_01051 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten,  
toewijzing en benoeming van 2 assistenten (gemene graad niveau C) voor de Stafdienst in het kader van 
de derde mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM november 2016 2016_GR_01052 - Administratief en logistiek kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM november 2016 2016_GR_01053 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten,  

toewijzing en benoeming van 1 assistent/functioneel beheerder (gemene graad niveau C) voor de Dienst 
Informatie, Analyse en Kennisbeheer in het kader van de derde mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM november 2016 2016_GR_01054 - Administratief en logistiek kader - Externe aanwerving en benoeming van 1 adjunct-
diensthoofd  niveau A klasse 1 voor de Dienst Informatie- en Communicatietechnologie  - Goedkeuring

HRM november 2016 2016_GR_01055 - Administratief en logistiek kader - Verzaking aan de indiensttreding van een 
adviseur/adjunct diensthoofd Dienst Informatie- en Communicatietechnologie  - Kennisneming

HRM november 2016 2016_GR_01056 - Operationeel kader - middenkader - Vacantverklaring van 2 betrekkingen van 
hoofdinspecteur van politie - mobiliteitscyclus 2016/05 - Goedkeuring

HRM november 2016 2016_GR_01057 - Operationeel kader - officierenkader - Vacantverklaring van 2 betrekkingen van 
commissaris van politie - mobiliteitscyclus 2016/05 - Goedkeuring

HRM november 2016 2016_GR_01058 - Operationeel kader - basiskader - Vacantverklaring van 18 betrekkingen van 
inspecteur van politie - mobiliteitscyclus 2016/05 - Goedkeuring

HRM november 2016 2016_GR_01059 - Aanwervingen operationeel kader - Rangorde van de kandidaten en aanstelling  van 1 
inspecteur van politie bij de Lokale Recherchedienst in het kader van de 3de mobiliteitscyclus van 2016 - 
Goedkeuring

HRM november 2016 2016_GR_01060 - Operationeel kader - middenkader - Vacantverklaring van 1 betrekking van 
hoofdinspecteur van politie met specialisatie ICT- mobiliteitscyclus 2016/05 - Goedkeuring

HRM november 2016 2016_GR_01061 - Extra aanwerving, toewijzing en benoeming  van 2 inspecteurs van politie bij de 
Lokale Recherchedienst in het kader van de 3de mobiliteitscyclus van 2016 - Goedkeuring

HRM november 2016 2016_GR_01062 - Operationeel kader - Toewijzing en benoeming van 1 inspecteur  van politie voor de 
Verkeersdienst/Team Acties in het kader van de 3de mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM november 2016 2016_GR_01063 - Operationeel kader - Toewijzing en benoeming van 1 inspecteur  van politie voor de 
Verkeersdienst/Team Ongevallen in het kader van de 3de mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM november 2016 2016_GR_01064 - Gemeenteraadsbesluit d.d. 27 september 2016 - Operationeel kader - Bepalen van de 
rangorde van de kandidaten en aanwerving, toewijzing en benoeming van 1 commissaris van politie 
voor het Bureau Operationele Aansturing (BOA), in het kader van de 1ste mobiliteitscyclus 2016 - 
Wijziging

HRM januari 2017 2017_GR_00021 - Operationeel kader - Gemeenteraadsbesluit van 27 september 2016 betreffende de 
aanwerving en benoeming van 1 inspecteur van politie voor de Interventiedienst in het kader van de 
1ste mobiliteitscyclus 2016 - Intrekking

HRM januari 2017 2017_GR_00058 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM januari 2017 2017_GR_00059 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM januari 2017 2017_GR_00060 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM januari 2017 2017_GR_00061 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM januari 2017 2017_GR_00082 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 

benoeming van 1 inspecteur van politie voor het Onthaal van de Wijkdienst in het kader van de 4de 
mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM januari 2017 2017_GR_00083 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 
benoeming van 5 inspecteurs van politie voor de buurtwerking van de Wijkdienst in het kader van de 
4de mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM januari 2017 2017_GR_00084 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 
benoeming van 1 inspecteur van politie voor het Overlastteam in het kader van de 4de mobiliteitscyclus 
2016 - Goedkeuring
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HRM januari 2017 2017_GR_00085 - Operationeel kader - officierenkader - Vacantverklaring van 1 betrekking van 
commissaris van politie - mobiliteitscyclus 2017/01 - Goedkeuring

HRM januari 2017 2017_GR_00086 - Administratief en logistiek kader - Externe statutaire aanwerving en benoeming van 1 
assistent (gemene graad niveau C) voor de Verkeersdienst - Goedkeuring

HRM januari 2017 2017_GR_00087 - Operationeel middenkader - Vacantverklaring van 6 betrekkingen van 
hoofdinspecteur van politie - mobiliteitscyclus 2017/01 - Goedkeuring

HRM januari 2017 2017_GR_00088 - Operationeel basiskader - Vacantverklaring van 27 betrekkingen van inspecteur van 
politie - mobiliteitscyclus 2017/01 - Goedkeuring

HRM februari 2017 2017_GR_00158 - Operationeel kader - Verzaking aan de toewijzing en de benoeming - Kennisneming
HRM februari 2017 2017_GR_00159 - Administratief en logistiek kader - Ambtsneerlegging - Vrijwillig ontslag - 

Kennisneming
HRM februari 2017 2017_GR_00160 - Operationeel kader - Verzaking aan de toewijzing en de benoeming - Kennisneming
HRM februari 2017 2017_GR_00161 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten,  

toewijzing en benoeming van 1 assistent (gemene graad niveau C) bij de Dienst Personeel in het kader 
van de 4de mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM februari 2017 2017_GR_00162 - Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanwerving en 
benoeming van 1 ICT-assistent via externe werving  - Goedkeuring

HRM februari 2017 2017_GR_00163 - Operationeel middenkader - Vacantverklaring van 1 betrekking van hoofdinspecteur 
van politie - mobiliteitscyclus 2017/01 - Goedkeuring

HRM februari 2017 2017_GR_00164 - Operationeel kader - Extra aanwerving, toewijzing en benoeming van 3 inspecteurs 
van politie bij de Lokale Recherchedienst  in het kader van de 4de mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM februari 2017 2017_GR_00165 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 
benoeming van 2 inspecteurs van politie bij de Lokale Recherchedienst  in het kader van de 4de 
mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM februari 2017 2017_GR_00166 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 
benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie bij de Interventiedienst in het kader van de 4de 
mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM februari 2017 2017_GR_00167 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 5 betrekkingen - 
mobiliteitscyclus 2017/01 - Goedkeuring

HRM februari 2017 2017_GR_00168 - Operationeel kader - Extra toewijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie 
voor  de Wijkdienst in het kader van de 4de mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM februari 2017 2017_GR_00169 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 
benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie bij de Wijkdienst in het kader van de 4de mobiliteitscyclus 
2016 - Goedkeuring

HRM februari 2017 2017_GR_00170 - Operationeel basiskader - Vacantverklaring van 8 betrekkingen van inspecteur van 
politie - mobiliteitscyclus 2017/01 - Goedkeuring

HRM februari 2017 2017_GR_00171 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 
benoeming van 4 inspecteurs van politie bij de Interventiedienst  in het kader van de 4de 
mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM maart 2017 2017_GR_00198 - Bewapening van agenten van politie - Goedkeuring
HRM maart 2017 2017_GR_00268 - Administratief en logistiek kader - Verzaking aan de indiensttreding van een assistent 

(gemene graad niveau C) bij de Dienst Personeel   - Kennisneming
HRM maart 2017 2017_GR_00269 - Operationeel kader - Verzaking aan de toewijzing en de benoeming van een 

inspecteur van politie bij de Interventiedienst  - Kennisneming
HRM maart 2017 2017_GR_00270 - Operationeel kader - Middenkader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 

aanwerving, toewijzing en benoeming van 2 hoofdinspecteurs van politie bij de Interventiedienst in het 
kader van de 5de mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM maart 2017 2017_GR_00271 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 
benoeming van 3 inspecteurs  van politie voor de Interventiedienst in het kader van de 5de 
mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM maart 2017 2017_GR_00272 - Operationeel kader - Extra aanwerving, toewijzing en benoeming van 2 
hoofdinspecteurs van politie bij de Interventiedienst in het kader van de 5de mobiliteitscyclus 2016 - 
Goedkeuring

HRM maart 2017 2017_GR_00273 - Operationeel kader - Middenkader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
toewijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie ICT bij de 
Recherchedienst in het kader van de 5de mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring
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HRM maart 2017 2017_GR_00274 - Operationeel kader - Middenkader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
toewijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie bij de Verkeersdienst-Team Motor/Fiets in 
het kader van de 5de mobiliteitscyclus 2016 - Goedkeuring

HRM maart 2017 2017_GR_00275 - Operationeel kader - Officierenkader - Vacantverklaring van 1 betrekking van 
commissaris van politie - mobiliteitscyclus 2017/02 - Goedkeuring

HRM maart 2017 2017_GR_00276 - Operationeel kader - Middenkader - Vacantverklaring van 1 betrekking van 
hoofdinspecteur van politie - mobiliteitscyclus 2017/02 - Goedkeuring

HRM april 2017 2017_GR_00326 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM april 2017 2017_GR_00327 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM april 2017 2017_GR_00328 - Operationeel basiskader - Openstellen van 13 niet-ingevulde vacante betrekkingen 

van inspecteur van politie - aspirantenmobiliteit 2017/A2 - Goedkeuring
HRM april 2017 2017_GR_00329 - Gedeeltelijke intrekking van het gemeenteraadsbesluit 00165 d.d. 20 februari 2017 

'Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en benoeming van 2 
inspecteurs van politie bij de Lokale Recherchedienst in het kader van de 4de mobiliteitscyclus 2016 - 
Goedkeuring

HRM april 2017 2017_GR_00330 - Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw 
organogram van de Politiezone Gent - Kennisneming

HRM mei 2017 2017_GR_00480 - Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanwerving en 
benoeming van 1 maatschappelijk assistent via externe werving  - Goedkeuring

HRM mei 2017 2017_GR_00481 - Operationeel kader - Verzaking aan de toewijzing en de benoeming van een 
hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie ICT bij de Recherchedienst  - Kennisneming

HRM juni 2017 2017_GR_00582 - Administratief en logistiek kader - Extra aanwerving -  Contractuele aanwerving bij 
hoogdringendheid van 1 maatschappelijk assistent voorafgaand aan de mobiliteitsprocedure - 
Goedkeuring

HRM juni 2017 2017_GR_00694 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 
benoeming van 1 inspecteur  van politie voor de Wijkdienst in het kader van de 1ste  mobiliteitscyclus 
2017 - Goedkeuring

HRM juni 2017 2017_GR_00695 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 
toewijzing en benoeming van 4 inspecteurs  van politie voor de Interventiedienst in het kader van de 
1ste  mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM juni 2017 2017_GR_00696 - Operationeel kader - Extra aanwerving,  toewijzing en benoeming van 2 inspecteurs  
van politie voor de Interventiedienst in het kader van de 1ste  mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM juni 2017 2017_GR_00697 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM juni 2017 2017_GR_00698 - Operationeel kader - Middenkader - Vacantverklaring van 2 betrekkingen van 

hoofdinspecteur van politie - mobiliteitscyclus 2017/03 - Goedkeuring
HRM juni 2017 2017_GR_00699 - Operationeel kader - Middenkader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 

toewijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie bij de Dienst Informatie, Analyse en 
Kennisbeheer van de Politiezone Gent in het kader van de 1ste mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM juni 2017 2017_GR_00700 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten, toewijzing en 
benoeming van 1 commissaris van politie voor het Bureau Operationele Aansturing (BOA), in  het kader 
van de 1ste mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM juni 2017 2017_GR_00701 - Operationeel kader - middenkader - Vacantverklaring van 3 betrekkingen van 
hoofdinspecteur van politie met specialisatie - mobiliteitscyclus 2017/03 - Goedkeuring

HRM juni 2017 2017_GR_00702 - Operationeel basiskader - Vacantverklaring van 17 betrekkingen van inspecteur van 
politie - mobiliteitscyclus 2017/03 - Goedkeuring

HRM juni 2017 2017_GR_00703 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 2 betrekkingen - 
mobiliteitscyclus 2017/03 - Goedkeuring

HRM juni 2017 2017_GR_00704 - Operationeel basiskader - Vacantverklaring van 1 betrekking van agent van politie - 
mobiliteitscyclus 2017/03 - Goedkeuring

HRM juni 2017 2017_GR_00705 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten,  
toewijzing en benoeming van 1 assistent (gemene graad niveau C) bij de Dienst Informatie, Analyse en 
Kennisbeheer in het kader van de 1ste mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM juni 2017 2017_GR_00706 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten,  
toewijzing en benoeming van 1 consulent (gemene graad niveau B) bij de Dienst Verkeer in het kader 
van de 1ste mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM juni 2017 2017_GR_00707 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 
benoeming van 1 inspecteur  van politie voor de Verkeersdienst in het kader van de 1ste 
mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring
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HRM juni 2017 2017_GR_00708 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 
benoeming van 1 inspecteur  van politie voor Dienst Operationele Acties in het kader van de 1ste 
mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM juni 2017 2017_GR_00709 - Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanwerving en 
benoeming van 2 maatschappelijk assistenten  via externe werving  - Goedkeuring

HRM juni 2017 2017_GR_00710 - Administratief en logistiek kader - Verlenging van het contract van bepaalde duur van 
1 assistent (niveau C) buiten kader met een periode van maximum 6 maanden voor het uitvoeren van 
een bijzondere opdracht binnen de Dienst Verkeer  - Goedkeuring

HRM september 2017 2017_GR_00867 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2017 2017_GR_00868 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2017 2017_GR_00869 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2017 2017_GR_00870 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2017 2017_GR_00871 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2017 2017_GR_00872 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2017 2017_GR_00873 - Operationeel kader - Verzaking aan de toewijzing en de benoeming van een 

inspecteur van politie  bij de Interventiedienst  - Kennisneming
HRM september 2017 2017_GR_00874 - Administratief en logistiek kader - Ambtsneerlegging - Vrijwillig ontslag - 

Kennisneming
HRM september 2017 2017_GR_00875 - Operationeel kader - Basiskader -  Aanwerving, toewijzing en benoeming van 3 

inspecteurs  van politie voor de  Wijkdienst  en 1 inspecteur voor de Verkeersdienst in het kader van de 
aspirantenmobiliteit 2017/02. - Goedkeuring

HRM september 2017 2017_GR_00876 - Operationeel kader - Basiskader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
aanwerving, toewijzing en benoeming van 3 inspecteurs  van politie voor het  Overlastteam in het kader 
van de aspirantenmobiliteit 2017/02. - Goedkeuring

HRM september 2017 2017_GR_00877 - Operationeel kader - Basiskader -  Ambtshalve aanwijzing en benoeming van 4 
inspecteurs  van politie voor de Wijkdienst en 2 inspecteurs van politie voor de Verkeersdienst in het 
kader van de aspirantenmobiliteit 2017/A2 - Goedkeuring

HRM september 2017 2017_GR_00878 - Gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2017 'Vacantverklaring van 1 betrekking van agent 
van politie - mobiliteitscyclus 2017/03' (2017_GR_00704) - Intrekking

HRM september 2017 2017_GR_00879 - Operationeel kader - middenkader - Vacantverklaring van 1 betrekking van 
hoofdinspecteur van politie met specialisatie - mobiliteitscyclus 2017/04 - Goedkeuring

HRM september 2017 2017_GR_00880 - Operationeel kader - Middenkader - Vacantverklaring van 2 betrekkingen van 
hoofdinspecteur van politie - mobiliteitscyclus 2017/04 - Goedkeuring

HRM september 2017 2017_GR_00881 - Operationeel kader - Officierenkader - Vacantverklaring van 1 betrekking van 
commissaris van politie - mobiliteitscyclus 2017/04 - Goedkeuring

HRM september 2017 2017_GR_00882 - Operationeel basiskader - Vacantverklaring van 23 betrekkingen van inspecteur van 
politie - mobiliteitscyclus 2017/04 - Goedkeuring

HRM september 2017 2017_GR_00883 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 3 betrekkingen - 
mobiliteitscyclus 2017/04 - Goedkeuring

HRM september 2017 2017_GR_00884 - Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanwerving en 
benoeming van 1 assistent via externe werving  - Goedkeuring

HRM september 2017 2017_GR_00885 - Administratief en logistiek kader - Aanwerving 4 assistenten /niveau C via externe 
werving. - Goedkeuring

HRM oktober 2017 2017_GR_00986 - Operationeel kader - Basiskader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
toewijzing en benoeming van 2 inspecteurs  van politie voor de wijkdienst (wijkzorgteam) in het kader 
van de 3de  mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM oktober 2017 2017_GR_00987 - Operationeel kader - Basiskader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
toewijzing en benoeming van 1 inspecteur  van politie voor de Wijkdienst (maatschappelijke recherche) 
in het kader van de 3de  mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM oktober 2017 2017_GR_00988 - Operationeel kader - Basiskader - Extra toewijzing en benoeming van 1 inspecteur  
van politie voor de wijkdienst (functie: maatschappelijke recherche) in het kader van de 3de  
mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM oktober 2017 2017_GR_00989 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM oktober 2017 2017_GR_00990 - Operationeel kader - Officierenkader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 

toewijzing en benoeming van 1 commissaris van politie voor de Verkeersdienst in  het kader van de 2de 
mobiliteitscyclus 2017. - Goedkeuring

HRM oktober 2017 2017_GR_00991 - Operationeel kader - Basiskader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
toewijzing en benoeming van 2 inspecteurs  van politie voor de wijkdienst in het kader van de 3de  
mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring
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HRM oktober 2017 2017_GR_00992 - Operationeel kader - Basiskader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
aanwerving, toewijzing en benoeming van 3 inspecteurs  van politie voor de Interventiedienst in het 
kader van de 3de  mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM oktober 2017 2017_GR_00993 - Operationeel kader - Basiskader - Extra aanwerving,  toewijzing en benoeming van 14 
inspecteurs  van politie voor de Interventiedienst in het kader van de 3de  mobiliteitscyclus 2017 - 
Goedkeuring

HRM oktober 2017 2017_GR_00994 - Operationeel kader - Basiskader - Extra aanwerving,  toewijzing en benoeming van 2 
inspecteurs  van politie voor de wijkdienst in het kader van de 3de  mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM oktober 2017 2017_GR_00995 - Gedeeltelijke intrekking van het gemeenteraadsbesluit 00876 d.d. 25 september 2017 
'Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, toewijzing en 
benoeming van 3 inspecteurs van politie voor het Overlastteam in het kader van de aspirantenmobiliteit 
2017/02 - Goedkeuring

HRM oktober 2017 2017_GR_00996 - Administratief en logistiek kader - contractuele aanwerving van 1 assistent (niveau C) 
voor het uitvoeren van een bijzondere opdracht bij de Verkeersdienst - Vervangingscontract voor de 
duur van 6 maanden - Goedkeuring

HRM november 2017 2017_GR_01065 - Operationeel kader - Basiskader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten, 
toewijzing en benoeming van 1 inspecteur  van politie voor de Dienst Zonale Sturing in het kader van de 
3de mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM november 2017 2017_GR_01066 - Operationeel kader - Basiskader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten, 
toewijzing en benoeming van 2 inspecteurs  van politie voor de Verkeersdienst in het kader van de 3de 
mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM november 2017 2017_GR_01067 - Operationeel kader - Officierenkader - Vacantverklaring van 1 betrekking van 
commissaris van politie - mobiliteitscyclus 2017/05 - Goedkeuring

HRM november 2017 2017_GR_01068 - Operationeel kader - Basiskader - Vacantverklaring van 1 betrekking van inspecteur 
van politie - mobiliteitscyclus 2017/05 - Goedkeuring

HRM november 2017 2017_GR_01069 - Operationeel kader - Basiskader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
aanwerving, toewijzing en benoeming van 1 inspecteur  van politie voor de Dienst Operationele Acties in 
het kader van de 3de  mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM november 2017 2017_GR_01070 - Operationeel kader - Basiskader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten, 
toewijzing en benoeming van 1 inspecteur  van politie voor de Lokale Recherchedienst in het kader van 
de 3de mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM november 2017 2017_GR_01071 - Operationeel kader - Middenkader - Vacantverklaring van 3 betrekkingen van 
hoofdinspecteur van politie - mobiliteitscyclus 2017/05 - Goedkeuring

HRM december 2017 2017_GR_01232 - Gedeeltelijke intrekking van het gemeenteraadsbesluit 2017_GR_01070 d.d. 20 
november 2017 'Operationeel kader - Basiskader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
toewijzing en benoeming van 1 inspecteur van politie bij de Lokale Recherchedienst in het kader van de 
3de mobiliteitscyclus 2017' - Goedkeuring

HRM december 2017 2017_GR_01233 - Operationeel kader - Verzaking aan de toewijzing en de benoeming  - Kennisneming
HRM december 2017 2017_GR_01234 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM december 2017 2017_GR_01235 - Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanwerving en 

benoeming van 1 calog niveau C via externe werving  - Goedkeuring
HRM december 2017 2017_GR_01236 - Administratief en logistiek kader - Extra aanwerving -  Contractuele aanwerving bij 

hoogdringendheid van een assistent niveau C loonadministratie voorafgaand aan de 
mobiliteitsprocedure - Goedkeuring

HRM december 2017 2017_GR_01237 - Administratief en logistiek kader - Contractuele aanwerving buiten kader van 1 
adviseur (niveau A) voor de uitvoering van de technische projectleiding van het nieuwbouwproject van 
de Politiezone Gent  - Goedkeuring

HRM januari 2018 2018_GR_00076 - Operationeel kader - Ambtsneerlegging - Vrijwillig ontslag - Kennisneming
HRM januari 2018 2018_GR_00077 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM januari 2018 2018_GR_00078 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM januari 2018 2018_GR_00079 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten,  

toewijzing en benoeming van 1 consulent (gemene graad niveau B) bij de Dienst Human 
Resources/Team Personeelsbeheer in het kader van de 4de mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM januari 2018 2018_GR_00080 - Operationeel kader - Basiskader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
toewijzing en benoeming van 1 inspecteur  van politie voor de Wijkdienst/Buurtinspecteur in het kader 
van de 4de  mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM januari 2018 2018_GR_00081 - Operationeel kader - Basiskader - Extra  toewijzing en benoeming van 1 inspecteur  
van politie voor de Wijkdienst in het kader van de 4de  mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring
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HRM januari 2018 2018_GR_00082 - Operationeel kader - Basiskader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
toewijzing en benoeming van 1 inspecteur van politie voor de Wijkdienst/Wijkzorgteam in het kader van 
de 4de  mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM januari 2018 2018_GR_00083 - Operationeel kader - Basiskader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
toewijzing en benoeming van 1 inspecteur van politie voor de Verkeerdienst/Team Ongevallen in het 
kader van de 4de  mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM januari 2018 2018_GR_00084 - Operationeel kader - Middenkader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
toewijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie voor de Lokale Recherchedienst in het kader 
van de 4de  mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM januari 2018 2018_GR_00085 - Operationeel kader - Middenkader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en  
aanduiding en aanwerving van  2 aspirant-hoofdinspecteurs  van politie met bijzondere specialisatie 
politieassistent. - Goedkeuring

HRM januari 2018 2018_GR_00086 - Operationeel basiskader - Vacantverklaring van 11 betrekkingen van inspecteur van 
politie - mobiliteitscyclus 2018/01 - Goedkeuring

HRM januari 2018 2018_GR_00087 - Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanwerving en 
benoeming van 1 consulent via externe werving  - Goedkeuring

HRM januari 2018 2018_GR_00088 - Operationeel kader - Ambtsneerlegging - Vrijwillig ontslag - Kennisneming
HRM januari 2018 2018_GR_00089 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 7 betrekkingen - 

mobiliteitscyclus 2018/01 - Goedkeuring
HRM januari 2018 2018_GR_00090 - Operationeel kader - Basiskader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en de 

aanwerving, toewijzing en benoeming van 5 inspecteurs  van politie voor de Interventiedienst in het 
kader van de 4de  mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM januari 2018 2018_GR_00091 - Operationeel kader - Middenkader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
toewijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie voor de Verkeerdienst/Team Motor - Fiets in 
het kader de 2de mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM januari 2018 2018_GR_00092 - Operationeel kader - Basiskader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en  
toewijzing en benoeming van 2 inspecteurs  van politie voor de dienst Operationele 
Acties/Overlastteam in het kader van de 4de  mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM januari 2018 2018_GR_00093 - Operationeel kader - Officierenkader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
aanwerving,  toewijzing en benoeming van 1 commissaris van politie voor de Interventiedienst/ Bureau 
Operationele Aansturing in  het kader van de 4de mobiliteitscyclus 2017. - Goedkeuring

HRM januari 2018 2018_GR_00094 - Operationeel kader - Basiskader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
toewijzing en benoeming van 1 inspecteur van politie voor de Cel Wapenregister in het kader van de 
4de  mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM januari 2018 2018_GR_00095 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten,  
toewijzing en benoeming van 1 assistent (gemene graad niveau C) bij de Lokale Recherchedienst in het 
kader van de 4de mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM januari 2018 2018_GR_00096 - Administratief en logistiek kader - Externe aanwerving -  Contractuele aanwerving bij 
hoogdringendheid van 1 maatschappelijk assistent - Goedkeuring

HRM februari 2018 2018_GR_00117 - Operationeel kader - Basiskader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en de 
toewijzing en benoeming van 3 inspecteurs  van politie voor de Interventiedienst/Hondenteam in het 
kader van de 4de  mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM februari 2018 2018_GR_00141 - Operationeel kader - Uitdiensttreding  om de opleiding tot commissaris van politie te 
volgen - Kennisneming

HRM februari 2018 2018_GR_00142 - Administratief en logistiek kader - Contractuele aanwerving bij hoogdringendheid van 
1 consulent voorafgaand aan de mobiliteitsprocedure. - Goedkeuring

HRM maart 2018 2018_GR_00194 - Operationeel kader - Officierenkader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
aanwerving,  toewijzing en benoeming van 1 commissaris van politie voor de Wijkdienst/Commissariaat 
Gent Centrum in  het kader van de 5de mobiliteitscyclus 2017. - Goedkeuring

HRM maart 2018 2018_GR_00195 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 
benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie bij de Wijkdienst in het kader van de 5de mobiliteitscyclus 
2017 - Goedkeuring

HRM maart 2018 2018_GR_00196 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 
benoeming van 2 hoofdinspecteurs van politie bij de Interventiedienst in het kader van de 5de 
mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring

HRM maart 2018 2018_GR_00197 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 
benoeming van 1 inspecteur van politie bij de Dienst Zonale Sturing  in het kader van de 5de 
mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring
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HRM maart 2018 2018_GR_00198 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM maart 2018 2018_GR_00234 - Operationeel kader -  Middenkader - Extra  toewijzing en benoeming  van 1 

hoofdinspecteur van politie bij de Interventiedienst in het kader van de vijfde mobiliteitscyclus 2017 - 
Goedkeuring

HRM maart 2018 2018_GR_00256 - Operationeel kader - Uitdiensttreding  om de opleiding tot commissaris van politie te 
volgen - Kennisneming

HRM maart 2018 2018_GR_00257 - Administratief en logistiek kader - Ambtsneerlegging - Vrijwillig ontslag - 
Kennisneming

HRM maart 2018 2018_GR_00258 - Gemeenteraadsbesluit nummer 00091 van 23 januari 2018 'Operationeel kader - 
Middenkader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en benoeming van 1 
hoofdinspecteur van politie voor de Verkeersdienst/Team Motor-Fiets in het kader van de tweede 
mobiliteitscyclus 2017 - Goedkeuring' - Wijziging

HRM april 2018 2018_GR_00342 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming
HRM april 2018 2018_GR_00343 - Operationeel kader - Ambtsneerlegging - Vrijwillig ontslag - Kennisneming
HRM april 2018 2018_GR_00344 - Administratief en logistiek kader - Externe aanwerving -  Contractuele aanwerving bij 

hoogdringendheid van 1 consulent voorafgaand aan de mobiliteitsprocedure. - Goedkeuring
HRM april 2018 2018_GR_00345 - Administratief en logistiek kader - Externe aanwerving -  Contractuele aanwerving bij 

hoogdringendheid van 1 consulent voorafgaand aan de mobiliteitsprocedure. - Goedkeuring
HRM april 2018 2018_GR_00346 -  Administratief en logistiek kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM juni 2018 2018_GR_00595 - Administratief en logistiek kader - Externe statutaire aanwerving en benoeming van 1 

assistent (gemene graad niveau C) voor de Dienst Financiën en Middelen van Politiezone Gent - 
Goedkeuring

HRM juni 2018 2018_GR_00596 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming
HRM juni 2018 2018_GR_00597 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming
HRM juni 2018 2018_GR_00598 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten,  

toewijzing en benoeming van 1 ICT-consulent (niveau B) bij de Dienst Informatie- en 
Communicatietechnologie in het kader van de eerste mobiliteitscyclus 2018 - Goedkeuring

HRM juni 2018 2018_GR_00599 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten,  
toewijzing en benoeming van 1 assistent (gemene graad niveau C) bij de Dienst Human Resources/Team 
Loopbaan in het kader van de eerste mobiliteitscyclus 2018 - Goedkeuring

HRM juni 2018 2018_GR_00600 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten,  
toewijzing en  contractuele aanwerving van 1 assistent (gemene graad niveau C) bij de Dienst Verkeer in 
het kader van de eerste mobiliteitscyclus 2018 - Goedkeuring

HRM juni 2018 2018_GR_00601 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten,  
toewijzing en benoeming van 1 assistent (gemene graad niveau C) bij de Dienst Human Resources/Team 
Zorg en Gezondheid in het kader van de eerste mobiliteitscyclus 2018 - Goedkeuring

HRM juni 2018 2018_GR_00602 - Operationeel kader -  basiskader - Extra  toewijzing en benoeming  van 1 inspecteur 
van politie bij de Interventiedienst in het kader van de eerste mobiliteitscyclus 2018 - Goedkeuring

HRM juni 2018 2018_GR_00603 - Administratief en logistiek kader - Ambtsneerlegging - Vrijwillig ontslag - 
Kennisneming

HRM juni 2018 2018_GR_00604 - Administratief en logistiek kader - Beëindigen contractuele tewerkstelling  - Op eigen 
vraag - Kennisneming

HRM juni 2018 2018_GR_00605 - Operationeel kader - Werken na 65 - Kennisneming
HRM juni 2018 2018_GR_00606 - Administratief en logistiek kader - Externe aanwerving -  Contractuele aanwerving bij 

hoogdringendheid van 1 assistent  (niveau C ) voor de Wijkdienst van Politiezone Gent. - Goedkeuring

HRM juni 2018 2018_GR_00607 - Administratief en logistiek kader - Externe aanwerving -  Contractuele aanwerving bij 
hoogdringendheid van een binnen de personeelsformatie voorziene betrekking van 1 assistent. - 
Kennisneming

HRM juni 2018 2018_GR_00608 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 
benoeming van 1 inspecteur/maatschappelijk rechercheur bij de Wijkdienst  in het kader van de 1ste 
mobiliteitscyclus van 2018. - Goedkeuring

HRM juni 2018 2018_GR_00609 - Operationeel kader - Basiskader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
toewijzing en benoeming van 1 inspecteur  van politie voor de Verkeersdienst/Team Motor - Fiets in het 
kader van de eerste  mobiliteitscyclus 2018 - Goedkeuring

HRM juni 2018 2018_GR_00610 - Administratief en logistiek kader - Externe statutaire aanwerving en benoeming van 2 
assistent (gemene graad niveau C) voor de Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer - Goedkeuring
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HRM juni 2018 2018_GR_00611 - Operationeel kader resp. administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 19 
betrekkingen - derde mobiliteitscyclus 2018 - Goedkeuring

HRM juni 2018 2018_GR_00612 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 
benoeming van 3 inspecteurs van politie bij de Interventiedienst in het kader van de 1ste 
mobiliteitscyclus van 2018 - Goedkeuring

HRM september 2018 2018_GR_00680 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 
Gent - Goedkeuring

HRM september 2018 2018_GR_00790 - Operationeel basiskader - Openstellen van 1 niet-ingevulde vacante betrekking van 
inspecteur van politie - aspirantenmobiliteit 2018/02 - Goedkeuring

HRM september 2018 2018_GR_00791 - Operationeel kader - Vacantverklaring van 10 betrekkingen van inspecteur van politie - 
mobiliteitscyclus 2018/04 - Goedkeuring

HRM september 2018 2018_GR_00792 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming
HRM september 2018 2018_GR_00793 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming
HRM september 2018 2018_GR_00794 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming
HRM september 2018 2018_GR_00795 - Operationeel kader - Ambtsneerlegging - Vrijwillig ontslag - Kennisneming
HRM september 2018 2018_GR_00796 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming
HRM september 2018 2018_GR_00797 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming
HRM september 2018 2018_GR_00798 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming
HRM september 2018 2018_GR_00799 -  Administratief en logistiek kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2018 2018_GR_00800 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming
HRM september 2018 2018_GR_00801 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent - Goedkeuring
HRM september 2018 2018_GR_00802 - Administratief en logistiek kader - Contractuele aanwerving van 1 adviseur (niveau A) 

buiten kader voor het uitvoeren van een bijzondere opdracht binnen het diversiteitsbeleid. - 
Goedkeuring

HRM september 2018 2018_GR_00803 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 
Gent - Goedkeuring

HRM september 2018 2018_GR_00804 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 
Gent - Goedkeuring

HRM oktober 2018 2018_GR_00819 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 
Gent - Goedkeuring

HRM oktober 2018 2018_GR_00874 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten,  
toewijzing en benoeming van het Diensthoofd (niveau A, klasse A2) bij de Dienst Human Resources in 
het kader van de derde mobiliteitscyclus 2018. - Goedkeuring

HRM oktober 2018 2018_GR_00875 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming
HRM oktober 2018 2018_GR_00876 - Operationeel kader - Intrekking van de toelating om statutair te blijven werken na de 

leeftijd van 65 jaar - Kennisneming
HRM oktober 2018 2018_GR_00877 - Operationeel kader - Officierenkader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 

aanwerving,  toewijzing en benoeming van 1 commissaris van politie voor de Interventiedienst/ Bureau 
Operationele Aansturing in  het kader van de 3de mobiliteitscyclus 2018. - Goedkeuring

HRM oktober 2018 2018_GR_00878 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming
HRM oktober 2018 2018_GR_00879 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 

toewijzing en benoeming van 5 inspecteurs van politie bij de Interventiedienst in het kader van de 3de 
mobiliteitscyclus van 2018 - Goedkeuring

HRM oktober 2018 2018_GR_00880 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming
HRM oktober 2018 2018_GR_00881 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming
HRM oktober 2018 2018_GR_00882 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten voor 

het aanleggen van een werfreserve  van maatschappelijk assistenten voor de Dienst Maatschappelijke 
Zorg. - Goedkeuring

HRM oktober 2018 2018_GR_00883 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 
benoeming van 2 inspecteurs/buurtinspecteurs bij de Wijkdienst  in het kader van de derde 
mobiliteitscyclus van 2018 - Goedkeuring

HRM oktober 2018 2018_GR_00884 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en  
toewijzing en benoeming van 1 assistent  onthaal en administratie (niveau C) bij de Wijkdienst in het 
kader van de derde mobiliteitscyclus 2018 - Goedkeuring

HRM oktober 2018 2018_GR_00885 - Operationeel kader -  basiskader - Extra  aanwerving, toewijzing en benoeming  van 5 
inspecteurs van politie bij de Interventiedienst in het kader van de derde mobiliteitscyclus 2018 - 
Goedkeuring
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HRM november 2018 2018_GR_00950 - Administratief en logistiek kader - Ambtsneerlegging - Vrijwillig ontslag - 
Kennisneming

HRM november 2018 2018_GR_00951 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Wijziging van de ingangsdatum - 
Kennisneming

HRM november 2018 2018_GR_00952 - Administratief en logistiek kader - Ambtsneerlegging - Vrijwillig ontslag - 
Kennisneming

HRM november 2018 2018_GR_00953 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten,  
toewijzing en benoeming van 1 assistent (gemene graad niveau C) bij de Dienst Human Resources/Team 
Personeelsbeheer  in het kader van de derde mobiliteitscyclus 2018. - Goedkeuring

HRM november 2018 2018_GR_00954 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Wijziging van de ingangsdatum  - 
Kennisneming

HRM november 2018 2018_GR_00955 - Administratief en logistiek kader - Extra toewijzing  en benoeming van 1 assistent  
onthaal en administratie (niveau C) bij de Wijkdienst in het kader van de derde mobiliteitscyclus 2018 - 
Goedkeuring

HRM november 2018 2018_GR_00956 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
toewijzing en benoeming van 1 klachtencoördinator (Adviseur niveau A, klasse A1)  bij de Dienst 
Integriteitsbewaking en Toezicht in het kader van de derde mobiliteitscyclus 2018 - Goedkeuring

HRM november 2018 2018_GR_00957 - Administratief en logistiek kader - Externe statutaire aanwerving en benoeming van 1 
maatschappelijk assistent (gemene graad niveau B) voor de Dienst Maatschappelijke Zorg. - 
Goedkeuring

HRM november 2018 2018_GR_00958 - Operationeel kader - Middenkader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
toewijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie voor de Lokale Recherchedienst in het kader 
van de 3de  mobiliteitscyclus 2018 - Goedkeuring

HRM november 2018 2018_GR_00959 - Administratief en logistiek kader resp. operationeel kader - Vacantverklaring van 19 
betrekkingen - vijfde mobiliteitscyclus 2018 - Goedkeuring

HRM december 2018 2018_GR_01078 - Administratief en logistiek kader - Verlenging contract buiten kader van 1 adviseur 
(niveau A) voor de uitvoering van de technische projectleiding van het nieuwbouwproject van de 
Politiezone Gent  - Goedkeuring

HRM december 2018 2018_GR_01079 - Operationeel kader - Middenkader - Benoeming van een hoofdinspecteur van politie 
met bijzondere specialisatie politieassistent - Goedkeuring

HRM december 2018 2018_GR_01080 - Administratief en logistiek kader - Externe contractuele aanwerving bij 
hoogdringendheid van 1 maatschappelijk assistent (bijzondere graad niveau B) voor de Dienst 
Maatschappelijke Zorg. - Goedkeuring

HRM december 2018 2018_GR_01081 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 
Gent - VD - Goedkeuring

HRM januari 2019 2019_GRMW_00006 - Operationeel kader - Vacantverklaring van 10 betrekkingen van inspecteur van 
politie voor de Interventiedienst- mobiliteitscyclus 2019/01 - Goedkeuring

HRM januari 2019 2019_GRMW_00030 - Valorisatie burgerdiensten - administratief en logistiek kader - (VAL28/BS) - 
Goedkeuring

HRM januari 2019 2019_GRMW_00031 - Valorisatie burgerdiensten - administratief en logistiek kader - (VAL26/MM) - 
Goedkeuring

HRM januari 2019 2019_GRMW_00032 - Valorisatie burgerdiensten - administratief en logistiek kader - (VAL25/SL) - 
Goedkeuring

HRM januari 2019 2019_GRMW_00033 - Valorisatie burgerdiensten - administratief en logistiek kader - (VAL27/LA) - 
Goedkeuring

HRM januari 2019 2019_GRMW_00034 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing 
en benoeming van 2 inspecteurs bij de Interventiedienst  in het kader van de vierde mobiliteitscyclus 
van 2018. - Goedkeuring

HRM januari 2019 2019_GRMW_00035 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing 
en benoeming van 3 inspecteurs bij de Lokale Recherchedienst  in het kader van de vierde 
mobiliteitscyclus van 2018. - Goedkeuring

HRM januari 2019 2019_GRMW_00036 - Operationeel kader -  basiskader - Extra  toewijzing en benoeming  van 2 
inspecteurs van politie bij de Lokale Recherchedienst in het kader van de vierde mobiliteitscyclus 2018 - 
Goedkeuring

HRM januari 2019 2019_GRMW_00037 - Operationeel kader - Basiskader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
aanwerving, toewijzing en benoeming van 1 inspecteur  van politie voor de Wijkdienst in het kader van 
de aspirantenmobiliteit 2018/02. - Goedkeuring

HRM januari 2019 2019_GRMW_00038 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming
HRM januari 2019 2019_GRMW_00039 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming
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HRM januari 2019 2019_GRMW_00040 - Ambtshalve rustpensioen wegens medische redenen - Goedkeuring
HRM februari 2019 2019_GRMW_00056 - Operationeel basiskader - Openstellen van 2 niet-ingevulde vacante betrekkingen 

van inspecteur van politie voor de Wijkdienst - aspirantenmobiliteit 2019/01 - Goedkeuring

HRM februari 2019 2019_GRMW_00099 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 
preferentiële leeftijd (NAV/031/VM) - Goedkeuring

HRM februari 2019 2019_GRMW_00100 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 
preferentiële leeftijd (NAV/031/CW) - Goedkeuring

HRM februari 2019 2019_GRMW_00101 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 
preferentiële leeftijd (NAV/032/DME) - Goedkeuring

HRM februari 2019 2019_GRMW_00102 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 
preferentiële leeftijd (NAV/033/VHL) - Goedkeuring

HRM februari 2019 2019_GRMW_00103 - Operationeel kader - Uitdiensttreding  om de opleiding tot commissaris van 
politie te volgen - Kennisneming

HRM februari 2019 2019_GRMW_00104 - Operationeel kader - Uitdiensttreding  om de opleiding tot commissaris van 
politie te volgen - Kennisneming

HRM februari 2019 2019_GRMW_00105 - Operationeel kader - Uitdiensttreding  om de opleiding tot commissaris van 
politie te volgen - Kennisneming

HRM februari 2019 2019_GRMW_00106 - Operationeel kader - Uitdiensttreding  om de opleiding tot commissaris van 
politie te volgen - Kennisneming

HRM februari 2019 2019_GRMW_00107 - Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanwerving en 
benoeming van 1 calog niveau B via externe statutaire werving  - Goedkeuring

HRM februari 2019 2019_GRMW_00108 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming
HRM februari 2019 2019_GRMW_00109 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming
HRM februari 2019 2019_GRMW_00110 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming
HRM februari 2019 2019_GRMW_00111 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming
HRM februari 2019 2019_GRMW_00112 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming
HRM februari 2019 2019_GRMW_00113 - Ambtshalve opruststelling wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens - 

Kennisneming
HRM februari 2019 2019_GRMW_00114 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - VPJ - Kennisneming
HRM februari 2019 2019_GRMW_00115 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - VDSM - Kennisneming
HRM februari 2019 2019_GRMW_00116 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - RJ - Kennisneming
HRM februari 2019 2019_GRMW_00117 -  Administratief en logistiek kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming

HRM maart 2019 2019_GRMW_00140 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent - (IL) - Goedkeuring

HRM maart 2019 2019_GRMW_00141 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent - (JL) - Goedkeuring

HRM maart 2019 2019_GRMW_00239 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 
toewijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur voor de Dienst Gespecialiseerde Ondersteuning/Cops 
van de Politiezone Gent in het kader van de vijfde mobiliteitscyclus van 2018. - Goedkeuring

HRM maart 2019 2019_GRMW_00240 - Operationeel kader - extra aanwerving, toewijzing en benoeming van 1 
hoofdinspecteur voor de Dienst Gespecialiseerde Ondersteuning/COPS van de Politiezone Gent in het 
kader van de vijfde mobiliteitscyclus van 2018. - Goedkeuring

HRM maart 2019 2019_GRMW_00241 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 
toewijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur voor de Dienst Operationele Acties van de Politiezone 
Gent in het kader van de vijfde mobiliteitscyclus van 2018. - Goedkeuring

HRM maart 2019 2019_GRMW_00242 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 
toewijzing en benoeming van 2 hoofdinspecteurs voor de Interventiedienst in het kader van de vijfde 
mobiliteitscyclus van 2018. - Goedkeuring

HRM maart 2019 2019_GRMW_00243 - Operationeel kader - extra aanwerving, toewijzing en benoeming van 1 
hoofdinspecteur voor de Wijkdienst van de Politiezone Gent in het kader van de vijfde mobiliteitscyclus 
van 2018. - Goedkeuring
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HRM maart 2019 2019_GRMW_00244 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 
toewijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur voor de Wijkdienst van de Politiezone Gent in het kader 
van de vijfde mobiliteitscyclus van 2018. - Goedkeuring

HRM maart 2019 2019_GRMW_00245 - Operationeel kader - Aanwerving, toewijzing en benoeming van 1 
hoofdinspecteur voor de Dienst Zonale Sturing van de Politiezone Gent in het kader van de vijfde 
mobiliteitscyclus van 2018. - Goedkeuring

HRM maart 2019 2019_GRMW_00246 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing 
en benoeming van 1 inspecteur bij de Interventiedienst  in het kader van het erratum van de vijfde 
mobiliteitscyclus 2018. - Goedkeuring

HRM maart 2019 2019_GRMW_00247 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing 
en benoeming van 2 inspecteurs bij de Wijkdienst in het kader van de vijfde mobiliteitscyclus van 2018. - 
Goedkeuring

HRM maart 2019 2019_GRMW_00248 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten, 
toewijzing en benoeming van 1 assistent (gemene graad niveau C) bij de Dienst Informatie, Analyse en 
Kennisbeheer/Functioneel beheerder in het kader van de vijfde mobiliteitscyclus 2018 - Goedkeuring

HRM maart 2019 2019_GRMW_00249 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten, 
toewijzing en benoeming van 1 consulent (gemene graad niveau B) bij de Dienst Informatie, Analyse en 
Kennisbeheer/Administratief bureau in het kader van het erratum van de vijfde mobiliteitscyclus 2018 - 
Goedkeuring

HRM maart 2019 2019_GRMW_00250 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten, 
toewijzing en benoeming van 1 assistent (gemene graad niveau C) bij de Verkeersdienst/Administratief 
bureau in het kader van de vijfde mobiliteitscyclus 2018 - Goedkeuring

HRM maart 2019 2019_GRMW_00251 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten, 
toewijzing en benoeming van 1 consulent (gemene graad niveau B) bij de Dienst Human 
Resources/Team Loopbaanbeheer in het kader van de vijfde mobiliteitscyclus - Goedkeuring

HRM maart 2019 2019_GRMW_00252 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten, 
toewijzing en benoeming van 1 consulent (gemene graad niveau B) bij de Dienst Human 
Resources/Team Personeelsbeheer in het kader van de vijfde mobiliteitscyclus 2018 - Goedkeuring

HRM maart 2019 2019_GRMW_00253 - Valorisatie burgerdiensten - administratief en logistiek kader - (VAL29/DK) - 
Goedkeuring

HRM maart 2019 2019_GRMW_00254 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 
toewijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur voor de Lokale Recherche  van de Politiezone Gent in 
het kader van de vijfde mobiliteitscyclus van 2018. - Goedkeuring

HRM april 2019 2019_GRMW_00459 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming
HRM april 2019 2019_GRMW_00460 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming
HRM april 2019 2019_GRMW_00461 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming
HRM april 2019 2019_GRMW_00462 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming
HRM april 2019 2019_GRMW_00463 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM april 2019 2019_GRMW_00464 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM april 2019 2019_GRMW_00465 - Administratief en logistiek kader - Uitdiensttreding - Kennisneming
HRM april 2019 2019_GRMW_00466 - Administratief en logistiek kader - Externe contractuele aanwerving bij 

hoogdringendheid van 1 maatschappelijk assistent (bijzondere graad ) voor de Dienst Maatschappelijke 
Zorg. - Goedkeuring

HRM april 2019 2019_GRMW_00467 - Administratief en logistiek kader resp. operationeel kader - Vacantverklaring van 
23 betrekkingen - tweede mobiliteitscyclus 2019 - Goedkeuring

HRM mei 2019 2019_GRMW_00496 - Operationeel kader - Werken na 65 - Kennisneming
HRM mei 2019 2019_GRMW_00525 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - LR - Kennisneming
HRM mei 2019 2019_GRMW_00526 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - BH - Kennisneming
HRM mei 2019 2019_GRMW_00527 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - BR - Kennisneming
HRM mei 2019 2019_GRMW_00528 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - VM - Kennisneming
HRM mei 2019 2019_GRMW_00529 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - VDBJ - Kennisneming
HRM mei 2019 2019_GRMW_00530 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - SW - Kennisneming
HRM mei 2019 2019_GRMW_00531 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DSL - Kennisneming
HRM mei 2019 2019_GRMW_00532 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - VMG - Kennisneming
HRM mei 2019 2019_GRMW_00533 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - VP - Kennisneming
HRM mei 2019 2019_GRMW_00534 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/031/CW) - Wijziging
HRM mei 2019 2019_GRMW_00535 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/033/VHL) - Wijziging



Punten Politie mei 2010-heden

Dienst/Politie Maand zitting 
gemeenteraad

Titel agendapunt

HRM mei 2019 2019_GRMW_00536 - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 
ongeschiktheid - DPT - Kennisneming

HRM mei 2019 2019_GRMW_00612 - Operationeel kader - Basiskader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
aanwerving, toewijzing en benoeming van 2 inspecteurs  van politie voor de Wijkdienst in het kader van 
de aspirantenmobiliteit 2019/01 - Goedkeuring

HRM mei 2019 2019_GRMW_00613 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Foutieve ingangsdatum  - 
Kennisneming

HRM mei 2019 2019_GRMW_00614 - Administratief en logistiek kader - Externe contractuele aanwerving bij 
hoogdringendheid van 1 maatschappelijk assistent (bijzondere graad ) voor de Dienst Maatschappelijke 
Zorg. - Goedkeuring

HRM mei 2019 2019_GRMW_00627 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 
preferentiële leeftijd (NAV/034/MR) - Goedkeuring

HRM juni 2019 2019_GRMW_00653 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 
preferentiële leeftijd (NAV/035/MM) - Goedkeuring

HRM juni 2019 2019_GRMW_00681 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 
preferentiële leeftijd (NAV/036/VD) - Goedkeuring

HRM juni 2019 2019_GRMW_00743 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DK - Kennisneming
HRM juni 2019 2019_GRMW_00744 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing 

en benoeming van 4 inspecteurs bij de Interventiedienst  in het kader van de eerste mobiliteitscyclus 
van 2019. - Goedkeuring

HRM juni 2019 2019_GRMW_00745 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM juni 2019 2019_GRMW_00746 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM juni 2019 2019_GRMW_00747 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 

toewijzing en benoeming van 1 commissaris van politie voor de Wijkdienst/Commissariaat Gent-
Centrum van de Politiezone Gent in het kader van de vijfde mobiliteitscyclus van 2018. - Goedkeuring

HRM juni 2019 2019_GRMW_00748 - Operationeel kader - Openstellen van 3 niet-ingevulde vacante betrekkingen van 
inspecteur van politie voor de Wijkdienst en 6 niet-ingevulde vacante betrekkingen van inspecteur van 
politie voor de Interventiedienst - aspirantenmobiliteit 2019/2 - Goedkeuring

HRM juni 2019 2019_GRMW_00749 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM juni 2019 2019_GRMW_00750 -  Operationeel kader - Vacantverklaring van 35 betrekkingen - derde 

mobiliteitscyclus 2019 - Goedkeuring
HRM juni 2019 2019_GRMW_00751 - Valorisatie burgerdiensten - administratief en logistiek kader - (VAL23/BW) - 

Goedkeuring
HRM september 2019 2019_GRMW_00804 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 1 betrekking van ICT-

consulent - dringende, externe contractuele werving voor de duur van 1 jaar. - Goedkeuring
HRM september 2019 2019_GRMW_00830 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - EF - Kennisneming
HRM september 2019 2019_GRMW_00831 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - CE - Kennisneming
HRM september 2019 2019_GRMW_00832 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - TP - Kennisneming
HRM september 2019 2019_GRMW_00833 - Valorisatie burgerdiensten - administratief en logistiek kader - (VAL31/LS) - 

Goedkeuring
HRM september 2019 2019_GRMW_00834 - Valorisatie burgerdiensten - administratief en logistiek kader - (VAL30/CL) - 

Goedkeuring
HRM september 2019 2019_GRMW_00835 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring voor 1 betrekking van 

consulent Dienst Communicatie - Dringende, externe contractuele werving voor de duur van 1 jaar - 
Goedkeuring

HRM september 2019 2019_GRMW_00836 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring voor 2 betrekkingen van ICT-
consulent - dringende, externe contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

HRM september 2019 2019_GRMW_00837 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent (PVDW) - Goedkeuring

HRM september 2019 2019_GRMW_00917 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2019 2019_GRMW_00918 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2019 2019_GRMW_00919 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2019 2019_GRMW_00920 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2019 2019_GRMW_00921 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2019 2019_GRMW_00922 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2019 2019_GRMW_00923 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten, 

toewijzing en benoeming van 1 maatschappelijk assistent (bijzondere graad) voor de Dienst 
Maatschappelijke Zorg in het kader van de tweede mobiliteitscyclus 2019 - Goedkeuring
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gemeenteraad
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HRM september 2019 2019_GRMW_00924 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
toewijzing en benoeming van 1 adjunct-directeur (adviseur niveau A, klasse 2) bij de Directie Beheer in 
het kader van de tweede mobiliteitscyclus 2019 - Goedkeuring

HRM september 2019 2019_GRMW_00925 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2019 2019_GRMW_00926 - Administratief en logistiek kader - Ambtsneerlegging - Vrijwillig ontslag - 

Kennisneming
HRM september 2019 2019_GRMW_00927 - Administratief en logistiek kader - Ambtsneerlegging - Vrijwillig ontslag - 

Kennisneming
HRM september 2019 2019_GRMW_00928 - Operationeel kader - Verlenging werken na 65 - Kennisneming
HRM september 2019 2019_GRMW_00929 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing 

en benoeming van 4 inspecteurs bij de Interventiedienst  in het kader van de tweede mobiliteitscyclus 
van 2019. - Goedkeuring

HRM september 2019 2019_GRMW_00930 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
toewijzing en benoeming van 1 adjunct-diensthoofd (Adviseur niveau A, klasse 2) bij de Dienst 
Informatie- en Communicatietechnologie in het kader van het erratum van de tweede mobiliteitscyclus 
2019 - Goedkeuring

HRM september 2019 2019_GRMW_00931 - Operationeel kader - Officierenkader - Bijkomende aanwerving, toewijzing en 
benoeming van 1 commissaris van politie voor de Interventiedienst/Bureau Operationele Aansturing 
van de Politiezone Gent in het kader van de tweede mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring

HRM september 2019 2019_GRMW_00932 - Operationeel kader - Officierenkader - Bepalen van de rangorde van de 
kandidaten en aanwerving, toewijzing en benoeming van 2 commissarisen van politie voor de 
Interventiedienst/Bureau Operationele Aansturing in het kader van de tweede mobiliteitscyclus van 
2019 - Goedkeuring

HRM september 2019 2019_GRMW_00933 - Operationeel kader - Openstellen via aspirantenmobiliteit 2019/2 van 6 niet-
ingevulde vacante betrekkingen van inspecteur van politie voor de interventiedienst in het kader van de 
derde mobiliteitscyclus 2019 - Goedkeuring

HRM september 2019 2019_GRMW_00934 - Administratief en logistiek kader - Contractuele tewerkstelling  van 1 adviseur 
(niveau A) buiten kader voor het uitvoeren van een bijzondere opdracht binnen het diversiteitsbeleid - 
Verlenging van de arbeidsovereenkomst - Goedkeuring

HRM september 2019 2019_GRMW_00935 - Politie - Vacantverklaring van 62 betrekkingen in het operationeel en het 
administratief en logistiek kader - Vierde mobiliteitscyclus 2019 - Goedkeuring

HRM oktober 2019 2019_GRMW_00998 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - BC - Kennisneming
HRM oktober 2019 2019_GRMW_00999 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - GD - Kennisneming
HRM oktober 2019 2019_GRMW_01000 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DF - Kennisneming
HRM oktober 2019 2019_GRMW_01001 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DBG - Kennisneming
HRM oktober 2019 2019_GRMW_01002 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - JL - Kennisneming
HRM oktober 2019 2019_GRMW_01003 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - BR - Kennisneming
HRM oktober 2019 2019_GRMW_01004 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - BG - Kennisneming
HRM oktober 2019 2019_GRMW_01005 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - CJ - Kennisneming
HRM oktober 2019 2019_GRMW_01006 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - VDER - Kennisneming
HRM oktober 2019 2019_GRMW_01007 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DBM - Kennisneming
HRM oktober 2019 2019_GRMW_01008 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - TM - Kennisneming
HRM oktober 2019 2019_GRMW_01009 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - BP - Kennisneming
HRM oktober 2019 2019_GRMW_01010 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - PP - Kennisneming
HRM oktober 2019 2019_GRMW_01011 - Ambtshalve opruststelling wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens - 

FAM - Goedkeuring
HRM oktober 2019 2019_GRMW_01041 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM oktober 2019 2019_GRMW_01042 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM oktober 2019 2019_GRMW_01043 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM oktober 2019 2019_GRMW_01044 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing 

en benoeming van 1 inspecteur bij de Interventiedienst van de Politiezone Gent in het kader van de 
derde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring

HRM oktober 2019 2019_GRMW_01045 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 
toewijzing en benoeming van 1 commissaris van politie voor de Dienst Intern Toezicht  van de 
Politiezone Gent in het kader van de tweede mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring

HRM oktober 2019 2019_GRMW_01046 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing 
en benoeming van 1 inspecteur bij de Stafdienst van de Politiezone Gent in het kader van de derde 
mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring
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HRM oktober 2019 2019_GRMW_01047 - Operationeel kader - Basiskader - Bijkomende aanwerving, toewijzing en 
benoeming van 1 inspecteur van politie voor de Stafdienst van de Politiezone Gent in het kader van de 
derde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring

HRM oktober 2019 2019_GRMW_01048 - Administratief kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM oktober 2019 2019_GRMW_01049 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing 

en benoeming van 4 inspecteurs bij de Dienst Operationele Acties van de Politiezone Gent in het kader 
van de derde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring

HRM oktober 2019 2019_GRMW_01050 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing 
en benoeming van 5 inspecteurs bij de Verkeersdienst van de politiezone Gent in het kader van de derde 
mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring

HRM november 2019 2019_GRMW_01068 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent (SDW) - Goedkeuring

HRM november 2019 2019_GRMW_01069 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent (DR) - Goedkeuring

HRM november 2019 2019_GRMW_01084 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - TP - Kennisneming
HRM november 2019 2019_GRMW_01085 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DI - Kennisneming
HRM november 2019 2019_GRMW_01086 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DWD - Kennisneming
HRM november 2019 2019_GRMW_01087 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - VZP - Kennisneming
HRM november 2019 2019_GRMW_01088 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - VCD - Kennisneming
HRM november 2019 2019_GRMW_01089 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - TE - Kennisneming
HRM november 2019 2019_GRMW_01090 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - EB - Kennisneming
HRM november 2019 2019_GRMW_01091 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - BJ - Kennisneming
HRM november 2019 2019_GRMW_01092 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - SF - Kennisneming
HRM november 2019 2019_GRMW_01093 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - DL - Kennisneming
HRM november 2019 2019_GRMW_01094 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - VDI - Kennisneming
HRM november 2019 2019_GRMW_01095 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/030/DVP) - Goedkeuring
HRM november 2019 2019_GRMW_01096 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/040/VDD) - Goedkeuring
HRM november 2019 2019_GRMW_01097 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/039/DPD) - Goedkeuring
HRM november 2019 2019_GRMW_01098 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/038/UJ) - Goedkeuring
HRM november 2019 2019_GRMW_01118 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - GJ - Kennisneming
HRM november 2019 2019_GRMW_01119 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - VDD - Kennisneming
HRM november 2019 2019_GRMW_01120 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - SR - Kennisneming
HRM november 2019 2019_GRMW_01121 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DL - Kennisneming
HRM november 2019 2019_GRMW_01122 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - VDPD - Kennisneming
HRM november 2019 2019_GRMW_01123 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - LW - Kennisneming
HRM november 2019 2019_GRMW_01124 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - BD - Kennisneming
HRM november 2019 2019_GRMW_01174 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM november 2019 2019_GRMW_01175 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing 

en benoeming van 1 hoofdinspecteur teamleider bij de Lokale Recherchedienst  in het kader van de 
derde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring

HRM november 2019 2019_GRMW_01176 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing 
en benoeming van 1 hoofdinspecteur teamleider gerechtelijk team bij de wijkdienst in het kader van het 
erratum van de derde mobiliteitscyclus 2019 - Goedkeuring

HRM november 2019 2019_GRMW_01177 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing 
en benoeming van 5 inspecteurs bij de Lokale Recherchedienst  in het kader van de derde 
mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring

HRM november 2019 2019_GRMW_01178 - Operationeel kader - Basiskader - Bijkomende aanwerving, toewijzing en 
benoeming van 1 inspecteur van politie voor de Lokale Recherchedienst van de Politiezone Gent in het 
kader van de derde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring

HRM november 2019 2019_GRMW_01179 - Administratief en logistiek kader - Verlenging contract buiten kader van 1 
adviseur (niveau A) voor de uitvoering van de technische projectleiding van het nieuwbouwproject van 
de Politiezone Gent  - Goedkeuring



Punten Politie mei 2010-heden

Dienst/Politie Maand zitting 
gemeenteraad

Titel agendapunt

HRM november 2019 2019_GRMW_01180 - Politie - Vacantverklaring van 52 betrekkingen in het operationeel en het 
administratief en logistiek kader - Vijfde mobiliteitscyclus 2019 - Goedkeuring

HRM december 2019 2019_GRMW_01228 - Valorisatie burgerdiensten - administratief en logistiek kader - (VAL32/GD) - 
Goedkeuring

HRM december 2019 2019_GRMW_01349 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - HH - Kennisneming
HRM december 2019 2019_GRMW_01350 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - VDBL - Kennisneming
HRM december 2019 2019_GRMW_01351 - Operationeel kader - Basiskader - Aanwerving en benoeming van 2 inspecteurs  

van politie voor de Wijkdienst in het kader van de aspirantenmobiliteit 2019/02 - Goedkeuring
HRM december 2019 2019_GRMW_01352 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - SC - Kennisneming
HRM december 2019 2019_GRMW_01353 - Operationeel kader - Basiskader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 

aanwerving, toewijzing en benoeming van 26 inspecteurs  van politie voor de Interventiedienst in het 
kader van de aspirantenmobiliteit 2019/02 - Goedkeuring

HRM december 2019 2019_GRMW_01354 - Administratief en logistiek kader - Externe contractuele aanwerving bij 
hoogdringendheid van 1 ICT-consulent  voor de Dienst informatie- en communicatietechnologie. - 
Goedkeuring

HRM december 2019 2019_GRMW_01355 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten, 
toewijzing en benoeming van 1 assistent (gemene graad niveau C) bij de Dienst Human Resources in het 
kader van de vierde mobiliteitscyclus 2019 - Goedkeuring

HRM december 2019 2019_GRMW_01356 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten, 
toewijzing en benoeming van 1 maatschappelijk assistent (bijzondere graad) voor de Dienst Human 
Resources - Personeelszorg in het kader van de vierde mobiliteitscyclus 2019 - Goedkeuring

HRM december 2019 2019_GRMW_01357 - Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanwerving en 
benoeming van 1 calog niveau B via externe contractuele werving  - Goedkeuring

HRM december 2019 2019_GRMW_01358 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM december 2019 2019_GRMW_01359 - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - VWL - Kennisneming
HRM december 2019 2019_GRMW_01360 - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - DBV - Kennisneming
HRM december 2019 2019_GRMW_01361 - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - SJ - Kennisneming
HRM december 2019 2019_GRMW_01362 - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - RK - Kennisneming
HRM december 2019 2019_GRMW_01363 - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - VP - Kennisneming
HRM december 2019 2019_GRMW_01364 - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - DL - Kennisneming
HRM december 2019 2019_GRMW_01365 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing 

en benoeming van 9 inspecteurs bij de Interventiedienst  in het kader van de vierde mobiliteitscyclus 
van 2019 - Goedkeuring

HRM januari 2020 2020_GRMW_00059 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 
toewijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie politieassistent 
voor de Wijkdienst van de Politiezone Gent in het kader van de vierde mobiliteitscyclus van 2019 - 
Goedkeuring

HRM januari 2020 2020_GRMW_00060 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 
toewijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur voor de Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer 
van de Politiezone Gent in het kader van de vierde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring

HRM januari 2020 2020_GRMW_00061 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing 
en benoeming van 2 inspecteurs bij de Wijkdienst in het kader van de vierde mobiliteitscyclus van 2019 - 
Goedkeuring

HRM januari 2020 2020_GRMW_00062 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 
toewijzing en benoeming van 1 commissaris van politie voor de Wijkdienst/Commissariaat Sint-
Amandsberg van de Politiezone Gent in het kader van het erratum van de derde mobiliteitscyclus van 
2019 - Goedkeuring

HRM januari 2020 2020_GRMW_00063 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten, 
toewijzing en benoeming van 2 maatschappelijke assistenten (bijzondere graad) voor de Dienst 
Maatschappelijke Zorg in het kader van de vierde mobiliteitscyclus 2019 - Goedkeuring



Punten Politie mei 2010-heden

Dienst/Politie Maand zitting 
gemeenteraad

Titel agendapunt

HRM januari 2020 2020_GRMW_00064 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent (FM) - Goedkeuring

HRM januari 2020 2020_GRMW_00065 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent (BN) - Goedkeuring

HRM januari 2020 2020_GRMW_00066 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent (CVDN) - Goedkeuring

HRM januari 2020 2020_GRMW_00067 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM januari 2020 2020_GRMW_00068 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing 

en benoeming van 2 inspecteurs bij de Dienst Zonale Sturing  in het kader van de vierde 
mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring

HRM januari 2020 2020_GRMW_00069 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent (KDM) - Goedkeuring

HRM januari 2020 2020_GRMW_00070 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent (NK) - Goedkeuring

HRM januari 2020 2020_GRMW_00071 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 
toewijzing en benoeming van 1 commissaris van politie voor de Dienst Zonale Sturing van de Politiezone 
Gent in het kader van de vierde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring

HRM januari 2020 2020_GRMW_00072 - Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanwerving en 
benoeming van 1 calog niveau C voor de Interventiedienst via externe statutaire werving - Goedkeuring

HRM januari 2020 2020_GRMW_00073 - Operationeel kader - Openstellen van 1 niet-ingevulde vacante betrekking in het 
kader van het erratum van de derde mobiliteit van 2019 van inspecteur van politie voor de Wijkdienst - 
aspirantenmobiliteit 2020-A1 - Goedkeuring

HRM januari 2020 2020_GRMW_00074 - Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanwerving en 
benoeming van 1 calog niveau C voor de dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer via externe 
statutaire werving - Goedkeuring

HRM januari 2020 2020_GRMW_00075 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - BE - Kennisneming
HRM februari 2020 2020_GRMW_00131 - Politie - Vacantverklaring van 30 betrekkingen in het operationeel en het 

administratief en logistiek kader - Eerste mobiliteitscyclus 2020 - Goedkeuring
HRM februari 2020 2020_GRMW_00132 - Administratief en logistiek kader - Aanwerving van 1 calog/niveau B via externe 

contractuele werving bij de Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer  - Goedkeuring
HRM februari 2020 2020_GRMW_00133 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing 

en benoeming van 5 inspecteurs bij de Interventiedienst  in het kader van de vijfde mobiliteitscyclus van 
2019 - Goedkeuring

HRM februari 2020 2020_GRMW_00134 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via externe werving - Kennisneming
HRM februari 2020 2020_GRMW_00135 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing 

en benoeming van 1 hoofdinspecteur teamleider bij de Verkeersdienst in het kader van de vierde 
mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring

HRM februari 2020 2020_GRMW_00136 - Administratief en logistiek kader - Externe contractuele aanwerving  van 1 
assistent niveau C bij de Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer - Extra aanwerving - Goedkeuring

HRM februari 2020 2020_GRMW_00137 - Operationeel kader - Werken na 65 - Kennisneming
HRM februari 2020 2020_GRMW_00138 - Administratief en logistiek kader - Werken na 65 - Kennisneming
HRM februari 2020 2020_GRMW_00139 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM februari 2020 2020_GRMW_00140 - Operationeel kader - Middenkader - Bijkomende aanwerving, toewijzing en 

benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie voor de Verkeersdienst van de Politiezone Gent in het 
kader van de vierde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring

HRM maart 2020 2020_GRMW_00169 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent (JPQ) - Goedkeuring

HRM maart 2020 2020_GRMW_00170 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent (JD) - Goedkeuring

HRM maart 2020 2020_GRMW_00171 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DPD - Kennisneming
HRM maart 2020 2020_GRMW_00172 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DH - Kennisneming
HRM maart 2020 2020_GRMW_00173 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/047/DJ) - Goedkeuring
HRM maart 2020 2020_GRMW_00174 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/046/DPC) - Goedkeuring
HRM maart 2020 2020_GRMW_00175 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/045/BT) - Goedkeuring
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HRM maart 2020 2020_GRMW_00176 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 
preferentiële leeftijd (NAV/044/CL) - Goedkeuring

HRM maart 2020 2020_GRMW_00177 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 
preferentiële leeftijd (NAV/043/DSR) - Goedkeuring

HRM maart 2020 2020_GRMW_00178 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 
preferentiële leeftijd (NAV/042/PA) - Goedkeuring

HRM maart 2020 2020_GRMW_00179 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 
preferentiële leeftijd (NAV/041/GP) - Goedkeuring

HRM maart 2020 2020_GRMW_00180 - Ambtshalve rustpensioen wegens medische redenen - DE - Kennisneming
HRM maart 2020 2020_GRMW_00197 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent (FB) - Goedkeuring
HRM maart 2020 2020_GRMW_00232 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent (IF) - Goedkeuring
HRM maart 2020 2020_GRMW_00233 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing 

en benoeming van 1 hoofdinspecteur voor de Lokale Recherchedienst van de Politiezone Gent in het 
kader van de vijfde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring

HRM maart 2020 2020_GRMW_00234 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing 
en benoeming van 1 inspecteur bij de Verkeersdienst in het kader van de vijfde mobiliteitscyclus van 
2019 - Goedkeuring

HRM maart 2020 2020_GRMW_00273 - Operationeel kader - Verzaking aan de indiensttreding van 1 inspecteur van 
politie in het kader van de vierde mobiliteitscyclus van 2019 - Kennisneming

HRM maart 2020 2020_GRMW_00274 - Operationeel kader - Verzaking aan de indiensttreding van 1 commissaris van 
politie in het kader van de vierde mobiliteitscyclus van 2019 - Kennisneming

HRM maart 2020 2020_GRMW_00275 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM maart 2020 2020_GRMW_00276 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 

toewijzing en benoeming van 2 hoofdinspecteurs voor de Wijkdienst van de Politiezone Gent in het 
kader van de vijfde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring

HRM maart 2020 2020_GRMW_00277 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 
toewijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur voor de Dienst Openbare Orde en Beheer Evenementen 
van de Politiezone Gent in het kader van de vijfde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring

HRM maart 2020 2020_GRMW_00278 - Administratief en logistiek kader - Externe contractuele aanwerving bij 
hoogdringendheid van 1 ICT-consulent voor de Dienst informatie- en communicatietechnologie. - 
Goedkeuring

HRM maart 2020 2020_GRMW_00279 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring voor 1 betrekking van ICT-
assistent/helpdeskmedewerker - dringende, externe contractuele werving voor de duur van 1 jaar - 
Goedkeuring

HRM maart 2020 2020_GRMW_00280 - Operationeel kader - Ambtsneerlegging - Vrijwillig ontslag - Kennisneming
HRM maart 2020 2020_GRMW_00281 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing 

en benoeming van 1 inspecteur bij de Wijkdienst/Buurtinspecteurs in het kader van de vijfde 
mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring

HRM maart 2020 2020_GRMW_00282 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing 
en benoeming van 7 inspecteurs bij de Lokale Recherchedienst in het kader van de vijfde 
mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring

HRM maart 2020 2020_GRMW_00283 - Operationeel kader - Basiskader - Extra aanwerving, aanwijzing en benoeming 
van 1 inspecteur van politie voor de Lokale Recherchedienst van de Politiezone Gent in het kader van de 
vijfde mobiliteitscyclys van 2019 - Goedkeuring

HRM maart 2020 2020_GRMW_00284 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing 
en benoeming van 2 hoofdinspecteurs voor de Interventiedienst van de Politiezone Gent in het kader 
van de vijfde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring

HRM maart 2020 2020_GRMW_00285 - Operationeel kader - Middenkader - Extra aanwerving, aanwijzing en benoeming 
van 2 hoofdinspecteurs voor de Interventiedienst van Politiezone Gent in het kader van de vijfde 
mobiliteitscyclys van 2019 - Goedkeuring

HRM maart 2020 2020_GRMW_00286 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing 
en benoeming van 1 inspecteur bij de Wijkdienst/Gerechtelijk Team in het kader van de vijfde 
mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring

HRM maart 2020 2020_GRMW_00287 - Politie - Vacantverklaring van 12 betrekkingen in het operationeel en het 
administratief en logistiek kader - Tweede mobiliteitscyclus 2020 - Goedkeuring
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HRM april 2020 2020_GRMW_00311 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 
ongeschiktheid - MR - Kennisneming

HRM april 2020 2020_GRMW_00345 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM april 2020 2020_GRMW_00346 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM april 2020 2020_GRMW_00347 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM april 2020 2020_GRMW_00348 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM april 2020 2020_GRMW_00379 - Politie - gemeenteraadsbesluit van 23 maart 2020 - 2020_GRMW_00287 - Politie - 

Vacantverklaring van 12 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - 
Tweede mobiliteitscyclus 2020 – Goedkeuring - Wijziging

HRM april 2020 2020_GRMW_00396 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - LP - Kennisneming
HRM april 2020 2020_GRMW_00397 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/048/CR) - Goedkeuring
HRM mei 2020 2020_GRMW_00418 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - BA - Kennisneming
HRM mei 2020 2020_GRMW_00510 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM mei 2020 2020_GRMW_00511 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM mei 2020 2020_GRMW_00512 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM mei 2020 2020_GRMW_00513 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM mei 2020 2020_GRMW_00514 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM mei 2020 2020_GRMW_00515 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM mei 2020 2020_GRMW_00516 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM mei 2020 2020_GRMW_00517 - Valorisatie burgerdiensten -  administratief en logistiek kader - (VAL33/LS) - 

Goedkeuring
HRM mei 2020 2020_GRMW_00518 - Operationeel kader - Aanwerving, toewijzing en benoeming van 1 

hoofdinspecteur voor de Dienst Gespecialiseerde Ondersteuning  van de Politiezone Gent in het kader 
van de eerste mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring

HRM mei 2020 2020_GRMW_00519 - Politie - Vacantverklaring van 25 betrekkingen in het operationeel en het 
administratief en logistiek kader - Derde mobiliteitscyclus 2020 - Goedkeuring

HRM mei 2020 2020_GRMW_00520 - Operationeel kader - Verlenging werken na 65 - Kennisneming
HRM mei 2020 2020_GRMW_00521 - Operationeel kader - Verlenging werken na 65 - Kennisneming
HRM mei 2020 2020_GRMW_00522 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 

toewijzing en benoeming van 2 inspecteurs voor de Dienst Zonale Sturing  van de Politiezone Gent in het 
raam van de eerste mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring

HRM mei 2020 2020_GRMW_00523 - Operationeel kader - Aanwerving, toewijzing en benoeming van 1 inspecteur voor 
de Interventiedienst  van de Politiezone Gent in het raam van de eerste mobiliteitscyclus van 2020 - 
Goedkeuring

HRM mei 2020 2020_GRMW_00524 - Operationeel kader - Aanwerving, toewijzing en benoeming van 1 commissaris 
van politie voor de Interventiedienst/Bureau Operationele Aansturing van de Politiezone Gent in het 
kader van de eerste mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring

HRM mei 2020 2020_GRMW_00525 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM juni 2020 2020_GRMW_00679 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DJP - Kennisneming
HRM juni 2020 2020_GRMW_00680 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM juni 2020 2020_GRMW_00681 - Operationeel kader - Aanwerving, toewijzing en benoeming van 1 inspecteur van 

politie voor de Dienst Operationele Acties van de Politiezone Gent in het kader van de eerste 
mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring

HRM juni 2020 2020_GRMW_00682 - Politie - gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2020 - 2020_GRMW_00519 - Politie - 
Vacantverklaring van 25 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - 
Derde mobiliteitscyclus 2020 – Goedkeuring - Wijziging

HRM juni 2020 2020_GRMW_00683 - Aanvulling personeelsformatie van Politiezone Gent - Weging en indeling in 
klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent  - Goedkeuring

HRM september 2020 2020_GRMW_00792 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 
preferentiële leeftijd (NAV/049/DGA) - Goedkeuring

HRM september 2020 2020_GRMW_00793 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 
preferentiële leeftijd (NAV/049/VRE) - Goedkeuring

HRM september 2020 2020_GRMW_00812 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - WK - Kennisneming
HRM september 2020 2020_GRMW_00813 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - CR - Kennisneming
HRM september 2020 2020_GRMW_00814 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DJ - Kennisneming
HRM september 2020 2020_GRMW_00815 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DRM - Kennisneming
HRM september 2020 2020_GRMW_00816 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DSC - Kennisneming
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HRM september 2020 2020_GRMW_00817 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - SR - Kennisneming
HRM september 2020 2020_GRMW_00818 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - UJ - Kennisneming
HRM september 2020 2020_GRMW_00819 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - VDSS - Kennisneming
HRM september 2020 2020_GRMW_00820 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - VOD - Kennisneming
HRM september 2020 2020_GRMW_00927 - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - JR - Kennisneming
HRM september 2020 2020_GRMW_00928 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten, 

toewijzing en benoeming van 1 consulent voor de Dienst Communicatie in het kader van de tweede 
mobiliteitscyclus 2020 - Goedkeuring

HRM september 2020 2020_GRMW_00990 - Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanwerving en 
benoeming van 2 calog assistenten/niveau C voor de Dienst Human Resources via externe statutaire 
werving. - Goedkeuring

HRM september 2020 2020_GRMW_00991 - Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanwerving en 
benoeming van 1 calog assistent/niveau C voor de Wijkdienst van Politiezone Gent via externe statutaire 
werving. - Goedkeuring

HRM september 2020 2020_GRMW_00992 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2020 2020_GRMW_00993 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2020 2020_GRMW_00994 - Administratief kader - Uitdiensttreding om de opleiding tot inspecteur van politie 

te volgen. - Kennisneming
HRM september 2020 2020_GRMW_00995 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2020 2020_GRMW_00996 - Operationeel kader - Basiskader -  Aanwerving, toewijzing en benoeming van 30 

inspecteurs  van politie voor de Interventiedienst in het kader van de aspirantenmobiliteit 2020-A1 - 
Goedkeuring

HRM september 2020 2020_GRMW_00997 - Administratief en logistiek kader -   Externe contractuele aanwerving  van 2 calog 
assistenten/niveau C bij  Wijkdienst  van de Politiezone Gent - Extra aanwerving  - Goedkeuring

HRM september 2020 2020_GRMW_00998 - Operationeel kader - Ambtsneerlegging - Vrijwillig ontslag - Kennisneming
HRM september 2020 2020_GRMW_00999 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing 

en benoeming van 1 inspecteur bij de Dienst Gespecialiseerde Ondersteuning/Hondenteam in het kader 
van de tweede mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring

HRM september 2020 2020_GRMW_01000 - Operationeel kader - Ambtsneerlegging - Vrijwillig ontslag - Kennisneming
HRM september 2020 2020_GRMW_01001 - Operationeel kader - Ambtsneerlegging - Vrijwillig ontslag - Kennisneming
HRM september 2020 2020_GRMW_01002 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing 

en benoeming van 3 inspecteurs bij de Interventiedienst  in het kader van de tweede mobiliteitscyclus 
van 2020 - Goedkeuring

HRM september 2020 2020_GRMW_01003 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing 
en benoeming van 1 inspecteur bij de Wijkdienst  in het kader van de tweede mobiliteitscyclus van 
2020. - Goedkeuring

HRM september 2020 2020_GRMW_01004 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent (PJ) - Goedkeuring

HRM september 2020 2020_GRMW_01005 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM september 2020 2020_GRMW_01006 - Operationeel kader - Extra aanwijzing en benoeming van 2 inspecteurs bij de 

Dienst Gespecialiseerde Ondersteuning/Hondenteam  in het kader van de tweede mobiliteitscyclus van 
2020 - Goedkeuring

HRM september 2020 2020_GRMW_01007 - Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanwerving en 
benoeming van 1 calog ICT-assistent/niveau C voor de dienst Informatie- en communicatietechnologie 
via externe statutaire werving - Goedkeuring

HRM september 2020 2020_GRMW_01008 - Administratief en logistiek kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming

HRM september 2020 2020_GRMW_01009 - Politie - Vacantverklaring van 20  betrekkingen in het operationeel kader - vierde 
mobiliteitscyclus 2020 - Goedkeuring

HRM september 2020 2020_GRMW_01010 - Administratief en logistiek kader - Contractuele aanwerving van 1 calog ICT-
assistent/niveau C voor de dienst Informatie- en communicatietechnologie via externe weg - 
Goedkeuring

HRM september 2020 2020_GRMW_01011 - Operationeel kader - Basiskader - Aanwerving, toewijzing en benoeming van 1 
inspecteur  van politie voor de Wijkdienst in het kader van de aspirantenmobiliteit 2020/A1 - 
Goedkeuring

HRM september 2020 2020_GRMW_01012 - Operationeel kader - Aanstelling functionaris voor gegevensbescherming - 
Kennisneming
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HRM september 2020 2020_GRMW_01013 - Administratief en logistiek kader - Verlenging van een arbeidsovereenkomst 
buiten kader van 1 adviseur (niveau A) voor de uitvoering van het diversiteitsbeleid binnen de 
Politiezone Gent.  - Goedkeuring

HRM oktober 2020 2020_GRMW_01130 - Valorisatie burgerdiensten -  administratief en logistiek kader - (VAL34/WA) - 
Goedkeuring

HRM oktober 2020 2020_GRMW_01131 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM oktober 2020 2020_GRMW_01132 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing 

en benoeming van 1 inspecteur bij de Wijkdienst/Gerechtelijk Team in het kader van de derde 
mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring

HRM oktober 2020 2020_GRMW_01133 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing 
en benoeming van 1 inspecteur bij de Wijkdienst/Buurtinspecteurs in het kader van de derde 
mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring

HRM oktober 2020 2020_GRMW_01134 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing 
en benoeming van 1 inspecteur bij de Wijkdienst/Balie-inspecteurs in het kader van de derde 
mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring

HRM oktober 2020 2020_GRMW_01135 - Operationeel kader - Aanwerving, toewijzing en benoeming van 2 inspecteurs 
voor de Interventiedienst  van de Politiezone Gent in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2020 - 
Goedkeuring

HRM oktober 2020 2020_GRMW_01136 - Administratief en logistiek kader - Verzaking aan de benoeming en 
indiensttreding van 1 assistent in het kader van een externe werving voor de wijkdienst - Kennisneming

HRM oktober 2020 2020_GRMW_01137 - Administratief en logistiek kader - Externe contractuele aanwerving  van 2 calog 
assistenten/niveau C bij  de Wijkdienst  van de Politiezone Gent - Extra aanwerving - Wijziging - 
Goedkeuring

HRM november 2020 2020_GRMW_01284 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent (BV) - Goedkeuring

HRM november 2020 2020_GRMW_01285 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent (MF) - Goedkeuring

HRM november 2020 2020_GRMW_01286 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent (MD) - Goedkeuring

HRM november 2020 2020_GRMW_01287 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent (CD) - Goedkeuring

HRM november 2020 2020_GRMW_01293 - Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanwerving en 
benoeming van 1 maatschappelijk assistent (bijzondere graad niveau B)  voor de Dienst 
Maatschappelijke Zorg van Politiezone Gent via externe statutaire werving - Goedkeuring

HRM november 2020 2020_GRMW_01294 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten, 
aanwijzing en benoeming van 1 consulent voor de Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer in het 
kader van de derde mobiliteitscyclus 2020 - Goedkeuring

HRM november 2020 2020_GRMW_01295 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten, 
aanwijzing en benoeming van 1 assistent voor de Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer in het 
kader van de derde mobiliteitscyclus 2020 - Goedkeuring

HRM november 2020 2020_GRMW_01296 - Administratief en logistiek kader - Externe contractuele aanwerving  van 1 ICT-
assistent (niveau C) bij de Dienst Informatie- en communicatietechnologie - Extra aanwerving - 
Goedkeuring

HRM november 2020 2020_GRMW_01297 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing 
en benoeming van 1 commissaris van politie bij de Interventiedienst in het kader van de derde 
mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring

HRM november 2020 2020_GRMW_01298 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent (NV) - Goedkeuring

HRM november 2020 2020_GRMW_01299 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing 
en benoeming van 1 inspecteur bij de lokale recherchedienst in het raam van het erratum van de derde 
mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring

HRM november 2020 2020_GRMW_01300 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 
preferentiële leeftijd (NAV/053/VG) - Goedkeuring

HRM november 2020 2020_GRMW_01301 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 
preferentiële leeftijd (NAV/052/DCM) - Goedkeuring

HRM november 2020 2020_GRMW_01302 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 
preferentiële leeftijd (NAV/051/RV) - Goedkeuring
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HRM november 2020 2020_GRMW_01303 - Valorisatie burgerdiensten -  administratief en logistiek kader - (VAL36/VVD) - 
Goedkeuring

HRM november 2020 2020_GRMW_01304 - Valorisatie burgerdiensten -  administratief en logistiek kader - (VAL37/VDC)  - 
Goedkeuring

HRM november 2020 2020_GRMW_01305 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM november 2020 2020_GRMW_01306 - Politie - Vacantverklaring van 46 betrekkingen in het operationeel en het 

administratief en logistiek kader - vijfde mobiliteitscyclus 2020 - Goedkeuring
HRM november 2020 2020_GRMW_01307 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en voordracht 

van de eerst gerangschikte kandidaat voor benoeming tot hoofdcommissaris van politie, directeur van 
de Directie Operaties van de Politiezone Gent in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2020 - 
Goedkeuring

HRM december 2020 2020_GRMW_01380 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DSR - Kennisneming
HRM december 2020 2020_GRMW_01448 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM december 2020 2020_GRMW_01449 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten, 

aanwijzing en benoeming van 1 ICT-consulent voor de Dienst Informatie- en Communicatietechnologie 
in het kader van de derde mobiliteitscyclus 2020 - Goedkeuring

HRM december 2020 2020_GRMW_01450 - Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten, 
aanwijzing en benoeming van 1 ICT-consulent voor de Dienst Informatie- en Communicatietechnologie 
in het kader van de derde mobiliteitscyclus 2020 - Goedkeuring

HRM december 2020 2020_GRMW_01451 - Administratief en logistiek kader - Externe contractuele aanwerving bij 
hoogdringendheid van 1 ICT-consulent voor de Dienst Informatie- en Communicatietechnologie - 
Goedkeuring

HRM december 2020 2020_GRMW_01452 - Operationeel kader - Basiskader - Aanwerving, toewijzing en benoeming van 4 
inspecteurs van politie voor de Wijkdienst in het kader van de aspirantenmobiliteit 2020/A2 - 
Goedkeuring

HRM december 2020 2020_GRMW_01453 - Politie - Vacantverklaring van 10 betrekkingen in het operationeel  kader - 
erratum vijfde mobiliteitscyclus 2020 - Goedkeuring

HRM december 2020 2020_GRMW_01454 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM december 2020 2020_GRMW_01455 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM december 2020 2020_GRMW_01456 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM december 2020 2020_GRMW_01457 - Operationeel kader - Aanwerving, aanwijzing en benoeming van 2 inspecteurs 

voor de Wijkdienst  van de Politiezone Gent in het raam van de vierde mobiliteitscyclus van 2020 - 
Goedkeuring

HRM januari 2021 2021_GRMW_00013 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent (DV) - Goedkeuring

HRM januari 2021 2021_GRMW_00014 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent (AV) - Goedkeuring

HRM januari 2021 2021_GRMW_00032 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM januari 2021 2021_GRMW_00033 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM januari 2021 2021_GRMW_00034 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM januari 2021 2021_GRMW_00035 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing 

en benoeming van 3 inspecteurs bij de lokale recherchedienst in het raam van de vierde 
mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring

HRM januari 2021 2021_GRMW_00036 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing 
en benoeming van 1 inspecteur bij de Interventiedienst in het raam van de vierde mobiliteitscyclus van 
2020 - Goedkeuring

HRM januari 2021 2021_GRMW_00037 - Administratief en logistiek kader - Externe contractuele aanwerving  van 1 
assistent (niveau C) bij de Dienst Human Resources - Extra aanwerving - Goedkeuring

HRM januari 2021 2021_GRMW_00081 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent (MM) - Goedkeuring

HRM januari 2021 2021_GRMW_00082 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent (SD) - Goedkeuring

HRM januari 2021 2021_GRMW_00083 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent (CM) - Goedkeuring

HRM januari 2021 2021_GRMW_00088 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM januari 2021 2021_GRMW_00089 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing 

en benoeming van 1 hoofdinspecteur bij de lokale recherchedienst in het raam van de vierde 
mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring
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HRM januari 2021 2021_GRMW_00090 - Operationeel kader - Basiskader -  Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 
aanwerving, aanwijzing en benoeming van 19 inspecteurs  van politie voor de Interventiedienst in het 
raam van de aspirantenmobiliteit 2020/A2 - Goedkeuring

HRM januari 2021 2021_GRMW_00091 - Valorisatie burgerdiensten -  administratief en logistiek kader - (VAL38/DS)  - 
Goedkeuring

HRM januari 2021 2021_GRMW_00092 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 1 betrekking van 
consulent (niveau B) bij de Dienst Human Resources - dringende, externe contractuele werving voor de 
duur van 1 jaar - Goedkeuring

HRM januari 2021 2021_GRMW_00093 - Operationeel kader - Ambtsneerlegging - Vrijwillig ontslag - Kennisneming
HRM januari 2021 2021_GRMW_00094 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM januari 2021 2021_GRMW_00095 - Politie - Vacantverklaring van 38 betrekkingen in het operationeel en het 

administratief en logistiek kader - eerste mobiliteitscyclus 2021 - Goedkeuring
HRM januari 2021 2021_GRMW_00096 - Ambtshalve opruststelling wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens - LF - 

Kennisneming
HRM maart 2021 2021_GRMW_00220 - Schadeloosstelling wegens beroepsziekte -  Verwerping aanvraag (TVDB) - 

Goedkeuring
HRM maart 2021 2021_GRMW_00221 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden die een 

preferentiële pensioenleeftijd hadden (NAV/055/NB) - Goedkeuring
HRM maart 2021 2021_GRMW_00222 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden die een 

preferentiële pensioenleeftijd hadden (NAV/054/DCJ) - Goedkeuring
HRM maart 2021 2021_GRMW_00223 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing 

en benoeming van 1 hoofdinspecteur bij de Wijkdienst  in het raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 
2020 - Goedkeuring

HRM maart 2021 2021_GRMW_00224 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing 
en benoeming van 1 hoofdinspecteur bij de Wijkdienst  in het raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 
2020 - Goedkeuring

HRM maart 2021 2021_GRMW_00225 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent (DV) - Goedkeuring

HRM maart 2021 2021_GRMW_00226 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing 
en benoeming van 4 inspecteurs bij de Verkeersdienst  in het raam van de vierde mobiliteitscyclus van 
2020 - Goedkeuring

HRM maart 2021 2021_GRMW_00227 - Operationeel kader - Verzaking aan de indiensttreding van 1 inspecteur van 
politie in het raam van de vierde mobiliteitscyclus van 2020 - Kennisneming

HRM maart 2021 2021_GRMW_00228 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing 
en benoeming van 3 hoofdinspecteurs bij de Interventiedienst  in het raam van de vijfde 
mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring

HRM maart 2021 2021_GRMW_00229 - Operationeel kader - Vacantverklaring van 1 betrekking van hoofdinspecteur van 
politie bij de Wijkdienst en aanwijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur in die betrekking - 
Goedkeuring

HRM maart 2021 2021_GRMW_00230 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing 
en benoeming van 3 inspecteurs bij de Interventiedienst in het raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 
2020 - Goedkeuring

HRM maart 2021 2021_GRMW_00231 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing 
en benoeming van 1 inspecteur bij de Interventiedienst/Bureau Operationele Aansturing in het raam 
van de vijfde mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring

HRM maart 2021 2021_GRMW_00232 - Operationeel kader - Verlenging werken na 65 - Kennisneming
HRM maart 2021 2021_GRMW_00233 - Operationeel kader - Ambtsneerlegging - Vrijwillig ontslag - Kennisneming
HRM maart 2021 2021_GRMW_00234 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - SB - Kennisneming
HRM maart 2021 2021_GRMW_00235 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - HP - Kennisneming
HRM maart 2021 2021_GRMW_00236 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DA - Kennisneming
HRM maart 2021 2021_GRMW_00237 - Operationeel kader - Verlenging werken na 65 - Kennisneming
HRM maart 2021 2021_GRMW_00238 - Operationeel kader - Verlenging werken na 65 - Kennisneming
HRM maart 2021 2021_GRMW_00239 - Operationeel kader - Aanwijzing en benoeming van 2 hoofdinspecteurs bij de 

Interventiedienst - Goedkeuring
HRM maart 2021 2021_GRMW_00308 - Toekenning van een rente aan een personeelslid van de Politiezone Gent in het 

raam van een herziening van een arbeidsongeval (CK) - Goedkeuring
HRM maart 2021 2021_GRMW_00317 - Administratief en logistiek kader - Externe contractuele aanwerving  van 1 

assistent (niveau C) bij de Dienst Human Resources - Extra aanwerving - Goedkeuring
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HRM maart 2021 2021_GRMW_00318 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden die een 
preferentiële pensioenleeftijd hadden (NAV/059/DW) - Goedkeuring

HRM maart 2021 2021_GRMW_00319 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden die een 
preferentiële pensioenleeftijd hadden (NAV/057/DG) - Goedkeuring

HRM maart 2021 2021_GRMW_00320 - Ambtshalve opruststelling wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens - BA 
- Kennisneming

HRM maart 2021 2021_GRMW_00321 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - MR - Kennisneming
HRM maart 2021 2021_GRMW_00322 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DME - Kennisneming
HRM maart 2021 2021_GRMW_00323 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden die een 

preferentiële pensioenleeftijd hadden (NAV/058/MJ) - Goedkeuring
HRM maart 2021 2021_GRMW_00324 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - WC - Kennisneming
HRM maart 2021 2021_GRMW_00325 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DRI - Kennisneming
HRM maart 2021 2021_GRMW_00326 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden die een 

preferentiële pensioenleeftijd hadden (NAV/056/DR) - Goedkeuring
HRM maart 2021 2021_GRMW_00327 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - DE - Kennisneming
HRM maart 2021 2021_GRMW_00328 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - BD - Kennisneming
HRM maart 2021 2021_GRMW_00329 - Operationeel kader - Aanwerving, aanwijzing en benoeming van 1 

hoofdinspecteur voor de Interventiedienst van de Politiezone Gent in het raam van de vijfde 
mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring

HRM maart 2021 2021_GRMW_00330 - Administratief en logistiek kader - Aanwijzing en benoeming van 1 consulent voor 
de Dienst Human Resources van de Politiezone Gent in het raam van het erratum van de vijfde 
mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring

HRM maart 2021 2021_GRMW_00331 - Administratief en logistiek kader - Vrijwillig ontslag - Kennisneming
HRM maart 2021 2021_GRMW_00332 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 1 betrekking van assistent 

(niveau C) bij de Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer - dringende, externe contractuele werving 
voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

HRM maart 2021 2021_GRMW_00333 - Valorisatie burgerdiensten -  administratief en logistiek kader - (VAL41/OK)  - 
Goedkeuring

HRM maart 2021 2021_GRMW_00334 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM maart 2021 2021_GRMW_00335 - Operationeel kader - Uitdiensttreding  om de opleiding tot commissaris van 

politie te volgen - Kennisneming
HRM maart 2021 2021_GRMW_00336 - Operationeel kader - Uitdiensttreding  om de opleiding tot commissaris van 

politie te volgen - Kennisneming
HRM maart 2021 2021_GRMW_00337 - Operationeel kader - Uitdiensttreding  om de opleiding tot commissaris van 

politie te volgen - Kennisneming
HRM maart 2021 2021_GRMW_00338 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM maart 2021 2021_GRMW_00339 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
HRM maart 2021 2021_GRMW_00340 - Administratief en logistiek kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming

HRM maart 2021 2021_GRMW_00341 - Politie - Vacantverklaring van 25 betrekkingen in het operationeel en het 
administratief en logistiek kader - tweede mobiliteitscyclus 2021 - Goedkeuring

HRM april 2021 2021_GRMW_00449 - Operationeel kader - Verzaking aan de indiensttreding van 1 inspecteur van 
politie in het raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 2020 - Kennisneming

HRM april 2021 2021_GRMW_00450 - Operationeel kader - Verzaking aan de indiensttreding van 1 hoofdinspecteur van 
politie in het raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 2020 - Kennisneming

HRM april 2021 2021_GRMW_00451 - Administratief en logistiek kader - Uitdiensttreding via externe werving - 
Kennisneming

HRM april 2021 2021_GRMW_00452 - Politie - Vacantverklaring van 4 betrekkingen in het operationeel en het 
administratief en logistiek kader - erratum van de tweede mobiliteitscyclus 2021 - Goedkeuring

HRM april 2021 2021_GRMW_00453 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Wijziging
HRM april 2021 2021_GRMW_00454 - Operationeel kader - Uitdiensttredingen via mobiliteit - Kennisneming
HRM april 2021 2021_GRMW_00455 - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Weging en indeling in klassen van 

de functies van het niveau A van de Politiezone Gent  - Goedkeuring
HRM mei 2021 2021_GRMW_00527 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent (RV) - Goedkeuring
HRM mei 2021 2021_GRMW_00539 - Operationeel kader - Uitdiensttredingen via mobiliteit - Kennisneming
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HRM mei 2021 2021_GRMW_00540 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing 
en benoeming van 1 inspecteur bij de Lokale Recherchedienst in het raam van de eerste 
mobiliteitscyclus van 2021 - Goedkeuring

HRM mei 2021 2021_GRMW_00541 - Operationeel kader - Aanwijzing en benoeming van 1 inspecteur voor de 
Wijkdienst van de Politiezone Gent in het raam van de eerste mobiliteitscyclus van 2021 - Goedkeuring

HRM mei 2021 2021_GRMW_00542 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing 
en benoeming van 3 inspecteurs bij de Interventiedienst in het raam van de eerste mobiliteitscyclus van 
2021 - Goedkeuring

HRM mei 2021 2021_GRMW_00543 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - VM - Kennisneming
HRM mei 2021 2021_GRMW_00544 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - MM - Kennisneming
HRM mei 2021 2021_GRMW_00545 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing 

en benoeming van 1 hoofdinspecteur bij de Lokale Recherchedienst in het raam van de eerste 
mobiliteitscyclus van 2021 - Goedkeuring

HRM mei 2021 2021_GRMW_00546 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - VDMP - Kennisneming
HRM mei 2021 2021_GRMW_00547 - Operationeel kader - Basiskader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en 

aanwerving, aanwijzing en benoeming van 20 inspecteurs van politie voor de Interventiedienst in het 
raam van de aspirantenmobiliteit 2021-A1 - Goedkeuring

HRM mei 2021 2021_GRMW_00548 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - BD - Kennisneming
HRM mei 2021 2021_GRMW_00549 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DBL - Kennisneming
HRM mei 2021 2021_GRMW_00550 - Operationeel kader - Verlenging werken na 65  - Kennisneming
HRM mei 2021 2021_GRMW_00551 - Operationeel kader - Basiskader - Aanwerving, aanwijzing en benoeming van 2 

inspecteurs van politie voor de Wijkdienst via ambtshalve aanwijzing - Goedkeuring
HRM mei 2021 2021_GRMW_00552 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent (MD) - Goedkeuring
HRM mei 2021 2021_GRMW_00553 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - DV - Goedkeuring
HRM mei 2021 2021_GRMW_00554 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent (JM) - Goedkeuring
HRM mei 2021 2021_GRMW_00555 - Politie - Vacantverklaring van 26 betrekkingen in het operationeel en het 

administratief en logistiek kader - derde mobiliteitscyclus 2021 - Goedkeuring
HRM mei 2021 2021_GRMW_00556 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - SJ - Kennisneming
HRM mei 2021 2021_GRMW_00603 - Operationeel kader - Basiskader - Aanwerving, aanwijzing en benoeming van 4 

inspecteurs van politie voor de Wijkdienst via onmiddellijke werving (categorie B) - Goedkeuring
HRM juni 2021 2021_GRMW_00624 - Valorisatie burgerdiensten -  administratief en logistiek kader - (VAL40/VO)  - 

Goedkeuring
HRM juni 2021 2021_GRMW_00625 - Valorisatie burgerdiensten -  administratief en logistiek kader - (VAL39/LE)  - 

Goedkeuring
HRM juni 2021 2021_GRMW_00708 - Operationeel kader - Uitdiensttredingen via mobiliteit - Kennisneming
HRM juni 2021 2021_GRMW_00709 -  Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanwerving 

van 1 Calog consulent/niveau B voor de Dienst Human Resources via dringende, externe contractuele 
werving  - Goedkeuring

HRM juni 2021 2021_GRMW_00710 - Operationeel kader - Aanwijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur voor de 
Verkeersdienst van de Politiezone Gent in het raam van de eerste mobiliteitscyclus van 2021 - 
Goedkeuring

HRM juni 2021 2021_GRMW_00711 - Politie - Vacantverklaring van 5 betrekkingen in het operationeel en het 
administratief en logistiek kader - erratum van de derde mobiliteitscyclus 2021 - Goedkeuring

HRM juni 2021 2021_GRMW_00712 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden die een 
preferentiële pensioenleeftijd hadden (NAV/060/JB) - Goedkeuring

HRM juni 2021 2021_GRMW_00767 - Politiezone Gent - benoemende en aanwervende overheid - delegatie - 
Goedkeuring

HRM september 2021 2021_GR_00023 - Valorisatie burgerdiensten -  administratief en logistiek kader - (VAL42/PJ)  - 
Goedkeuring

HRM september 2021 2021_GR_00024 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - CJ - Kennisneming
HRM september 2021 2021_GR_00025 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DGP - Kennisneming
HRM september 2021 2021_GR_00026 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DMR - Kennisneming
HRM september 2021 2021_GR_00027 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - RF - Kennisneming
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HRM september 2021 2021_GR_00028 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden die een 
preferentiële pensioenleeftijd hadden (NAV/061/CG) - Goedkeuring

HRM september 2021 2021_GR_00029 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - RN - Kennisneming
HRM september 2021 2021_GR_00030 - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - WN - Kennisneming
HRM september 2021 2021_GR_00031 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DGA - Kennisneming
HRM september 2021 2021_GR_00032 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - KS - Kennisneming
HRM september 2021 2021_GR_00033 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - VD - Kennisneming
HRM september 2021 2021_GR_00034 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DG - Kennisneming
HRM september 2021 2021_GR_00035 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - VDD - Kennisneming
HRM september 2021 2021_GR_00036 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - EB - Kennisneming
HRM september 2021 2021_GR_00037 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DCB - Kennisneming
HRM september 2021 2021_GR_00056 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - DPT - Kennisneming
HRM september 2021 2021_GR_00086 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden die een 

preferentiële pensioenleeftijd hadden (NAV/062/VB) - Goedkeuring
HRM september 2021 2021_GR_00087 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden die een 

preferentiële pensioenleeftijd hadden (NAV/063/TN) - Goedkeuring
HRM september 2021 2021_GR_00141 - Operationeel kader - Aanwijzing en benoeming van 1 commissaris voor de Wijkdienst 

van de Politiezone Gent in het raam van de tweede mobiliteitscyclus van 2021 - Goedkeuring

HRM september 2021 2021_GR_00142 - Operationeel kader - Aanwijzing en benoeming van 1 commissaris voor de Lokale 
Recherchedienst van de Politiezone Gent in het raam van de tweede mobiliteitscyclus van 2021 - 
erratum - Goedkeuring

HRM september 2021 2021_GR_00143 - Operationeel kader - Aanwijzing en benoeming van 1 commissaris voor de 
Interventiedienst van de Politiezone Gent in het raam van de tweede mobiliteitscyclus van 2021 - 
Goedkeuring

HRM september 2021 2021_GR_00144 - Administratief en logistiek kader - Werken na 65 - Kennisneming
HRM september 2021 2021_GR_00145 - Operationeel kader - Ambtsneerlegging - Vrijwillig ontslag - Kennisneming
HRM september 2021 2021_GR_00146 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 1 betrekking van assistent 

(niveau C) bij de Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer - Dringende, externe contractuele werving 
voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

HRM september 2021 2021_GR_00147 - Operationeel kader - Uitdiensttredingen  - Kennisneming
HRM september 2021 2021_GR_00148 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 1 betrekking van consulent 

(niveau B) bij de Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer - Dringende, externe contractuele werving 
voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

HRM september 2021 2021_GR_00149 - Politiezone Gent - rapportage van de benoemingen en aanwervingen bij 
burgemeestersbesluit - periode juli en augustus - Kennisneming

HRM september 2021 2021_GR_00150 - Politie - Vacantverklaring van 39 betrekkingen in het operationeel en het 
administratief en logistiek kader - vierde mobiliteitscyclus 2021 - Goedkeuring

HRM september 2021 2021_GR_00151 - Valorisatie burgerdiensten -  administratief en logistiek kader - (VAL43/RE)  - 
Goedkeuring

HRM oktober 2021 2021_GR_00189 - Operationeel kader - Aanvraag werken na de leeftijd van 65 jaar - Beslissing leidend 
ambtenaar - Kennisneming

HRM oktober 2021 2021_GR_00235 - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 
ongeschiktheid - BK - Kennisneming

HRM oktober 2021 2021_GR_00236 - Aanvulling personeelsformatie van Politiezone Gent - Weging en indeling in een 
klasse van de functie van adviseur PLIF binnen de Wijkdienst, de Interventiedienst, de Lokale 
Recherchedienst en de Verkeersdienst - Goedkeuring

HRM oktober 2021 2021_GR_00247 - Operationeel kader - Uitdiensttredingen via mobiliteit - Kennisneming
HRM oktober 2021 2021_GR_00248 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 1 betrekking van adviseur 

(niveau A) bij de Interventiedienst - dringende, externe contractuele werving voor de duur van 1 jaar - 
Goedkeuring

HRM november 2021 2021_GR_00382 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 1 betrekking van ICT-
consulent (niveau B) - dringende, externe contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

HRM november 2021 2021_GR_00383 - Valorisatie burgerdiensten -  administratief en logistiek kader - (VAL45/AC)  - 
Goedkeuring

HRM november 2021 2021_GR_00384 - Operationeel kader - Uitdiensttredingen  - Kennisneming
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HRM november 2021 2021_GR_00385 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 
Gent (CDP) - Goedkeuring

HRM november 2021 2021_GR_00386 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 
Gent (PD) - Goedkeuring

HRM november 2021 2021_GR_00387 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 
ongeschiktheid - GJ - Kennisneming

HRM november 2021 2021_GR_00388 - Politie - Vacantverklaring van 66 betrekkingen in het operationeel en het 
administratief en logistiek kader - vijfde mobiliteitscyclus 2021 - Goedkeuring

HRM december 2021 2021_GR_00516 - Operationeel kader - Uitdiensttredingen  - Kennisneming
HRM december 2021 2021_GR_00517 - Operationeel kader - Extra aanwijzing en benoeming van 1 inspecteur van politie voor 

de Dienst Operationele Acties van de Politiezone Gent in het raam van de vierde mobiliteitscyclus van 
2021 - Goedkeuring

HRM december 2021 2021_GR_00518 - Politiezone Gent - rapportage van de benoemingen en aanwervingen bij 
burgemeestersbesluit - periode september, oktober en eerste helft van november - Kennisneming

HRM december 2021 2021_GR_00519 - Administratief en logistiek kader - vacantverklaring van 1 contractuele betrekking van 
adviseur (niveau A) buiten kader - contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

Personeel juni 2010 2010_GR_00073 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie in het kader van de mobiliteit - 
Goedkeuring

Personeel juni 2010 2010_GR_00074 - Verlenging contract van bepaalde duur voor 1 contractuele adviseur, niveau A - klasse 
I - Verantwoordelijke zakboekje, voor Directie Externe Relaties tot en met 30 juni 2011. - Goedkeuring

Personeel juni 2010 2010_GR_00075 - Verlenging contract van bepaalde duur voor 1 contractuele consulent, niveau B - 
verantwoordelijke secretariaat voor de Directie Externe Relaties van de Politiezone Gent. - Goedkeuring

Personeel juni 2010 2010_GR_00076 - Aanwijzing en benoeming bij de Politiezone Gent van 1 niveau B - gemene graad - 
consulent voor Directie Personeel - Goedkeuring

Personeel juni 2010 2010_GR_00118 - Uit dienst Politiezone Gent van een inspecteur van politie ingevolge federale 
benoeming als hoofdinspecteur van politie op 01.06.2010 - Goedkeuring

Personeel juni 2010 2010_GR_00119 - Uit dienst Politiezone Gent van een inspecteur van politie in het kader van de 
mobiliteit op 01.06.2010 - Goedkeuring

Personeel juni 2010 2010_GR_00120 - Uit dienst Politiezone Gent van een inspecteur van politie in het kader van de 
mobiliteit op 01.06.2010 - Goedkeuring

Personeel juni 2010 2010_GR_00121 - Uit dienst Politiezone Gent van een inspecteur van politie ingevolge federale 
benoeming als hoofdinspecteur van politie op 01.06.2010 - Goedkeuring

Personeel juni 2010 2010_GR_00122 - Uit dienst Politiezone Gent van een inspecteur van politie in het kader van de 
mobiliteit op 01.06.2010 - Goedkeuring

Personeel juni 2010 2010_GR_00123 - Uit dienst Politiezone Gent van een inspecteur van politie ingevolge federale 
benoeming als hoofdinspecteur van politie op 01.06.2010 - Goedkeuring

Personeel juni 2010 2010_GR_00124 - Uit dienst Politiezone Gent van een inspecteur van politie ingevolge federale 
benoeming als hoofdinspecteur van politie op 01.06.2010 - Goedkeuring

Personeel juni 2010 2010_GR_00125 - Toekenning rente wegens arbeidsongeval - Bekrachtiging
Personeel juni 2010 2010_GR_00126 - Toekenning rente wegens arbeidsongeval - Bekrachtiging
Personeel juni 2010 2010_GR_00127 - Toekenning rente wegens arbeidsongeval - Bekrachtiging
Personeel juni 2010 2010_GR_00128 - Aanwerving en benoeming van 4 inspecteurs van politie bij de Politiezone Gent op 

01.07.2010 ingevolge toepassing van één van de deficitaire maatregelen, toepassing van de prioritaire 
toelating tot de basisopleiding (art. IV.I.33 RPPol) (2) en toepassing van art. VI.II.3bis §2 RPPol zijnde de 
bevraging in de Oost-Vlaamse Politieacademie (2). - Goedkeuring

Personeel juni 2010 2010_GR_00129 - Aanwerving en benoeming van 4 inspecteurs van politie bij de Politiezone Gent op 
01.07.2010 ingevolge toepassing van één van de deficitaire maatregelen, toepassing van de prioritaire 
toelating tot de basisopleiding (art. IV.I.33 RPPol) (2) en toepassing van art. VI.II.3bis §2 RPPol zijnde de 
bevraging in de Oost-Vlaamse Politieacademie (2). - Goedkeuring

Personeel juni 2010 2010_GR_00130 - Aanwerving en benoeming van 4 inspecteurs van politie bij de Politiezone Gent op 
01.07.2010 ingevolge toepassing van één van de deficitaire maatregelen, toepassing van de prioritaire 
toelating tot de basisopleiding (art. IV.I.33 RPPol) (2) en toepassing van art. VI.II.3bis §2 RPPol zijnde de 
bevraging in de Oost-Vlaamse Politieacademie (2). - Goedkeuring

Personeel juni 2010 2010_GR_00131 - Aanwerving en benoeming van 4 inspecteurs van politie bij de Politiezone Gent op 
01.07.2010 ingevolge toepassing van één van de deficitaire maatregelen, toepassing van de prioritaire 
toelating tot de basisopleiding (art. IV.I.33 RPPol) (2) en toepassing van art. VI.II.3bis §2 RPPol zijnde de 
bevraging in de Oost-Vlaamse Politieacademie (2). - Goedkeuring
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Personeel juni 2010 2010_GR_00132 - Statutaire benoeming van 2 inspecteurs van politie bij de Politiezone Gent op 
01.07.2010. Indiensttreding via de rechtstreekse werving. - Goedkeuring

Personeel juni 2010 2010_GR_00133 - Statutaire benoeming van 2 inspecteurs van politie bij de Politiezone Gent op 
01.07.2010. Indiensttreding via de rechtstreekse werving. - Goedkeuring

Personeel juni 2010 2010_GR_00141 - Toekenning rente wegens arbeidsongeval - Bekrachtiging
Personeel september 2010 2010_GR_00181 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie in het kader van de mobiliteit. - 

Goedkeuring
Personeel september 2010 2010_GR_00182 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent. - Bekrachtiging
Personeel september 2010 2010_GR_00183 - Uitdiensttreding van een personeelslid van de Politiezone Gent - niveau C - gemene 

graad assistent - in het kader van de mobiliteit. - Goedkeuring
Personeel september 2010 2010_GR_00184 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie in het kader van de mobiliteit. - 

Goedkeuring
Personeel september 2010 2010_GR_00185 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent. - Bekrachtiging
Personeel september 2010 2010_GR_00186 - Vermeerdering rente blijvende arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een erkend 

arbeidsongeval van een personeelslid van de Politiezone Gent. - Bekrachtiging
Personeel september 2010 2010_GR_00187 - Vermeerdering rente blijvende arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een erkend 

arbeidsongeval van een personeelslid van de Politiezone Gent. - Bekrachtiging
Personeel september 2010 2010_GR_00188 - Vermeerdering rente blijvende arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een erkend 

arbeidsongeval - Bekrachtiging
Personeel september 2010 2010_GR_00203 - Toekenning rente wegens arbeidsongeval - Bekrachtiging
Personeel september 2010 2010_GR_00260 - De definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid. - Goedkeuring
Personeel september 2010 2010_GR_00300 - Vermindering rente blijvende arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een erkend 

arbeidsongeval van een personeelslid van de Politiezone Gent - AO 1637. - Bekrachtiging
Personeel september 2010 2010_GR_00360 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - AO2238 - Bekrachtiging
Personeel oktober 2010 2010_GR_00428 - Benoeming en inplaatstelling bij de Politiezone Gent van 1 niveau B - gemene graad - 

consulent voor Directie Personeel ingevolge de 3de mobiliteitsgolf van 2009. - Goedkeuring
Personeel oktober 2010 2010_GR_00429 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel oktober 2010 2010_GR_00503 - Toekenning rente wegens arbeidsongeval.- Personeelslid van de Lokale Politie. - 

Bekrachtiging
Personeel oktober 2010 2010_GR_00513 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - AO2216 - Bekrachtiging
Personeel oktober 2010 2010_GR_00585 - Vacantverklaring van één betrekking voor 1 niveau A - gemene graad adviseur klasse 

1 - verantwoordelijke zakboekje van de Politiezone Gent - 4de mobiliteitsgolf van 2010. - Goedkeuring

Personeel november 2010 2010_GR_00609 - Aanwijzing en benoeming bij de Politiezone Gent van 1 niveau C - gemene graad - 
assistent voor Directie Steun, Dienst Operationeel Informatiecentrum. - Goedkeuring

Personeel november 2010 2010_GR_00610 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel november 2010 2010_GR_00638 - Uitdiensttreding op 1 november 2010 van een inspecteur van politie in het kader van 

de mobiliteit. - Goedkeuring
Personeel november 2010 2010_GR_00639 - Vermindering rente blijvende arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een erkend 

arbeidsongeval van een personeelslid van de Politiezone Gent - AO 1742. - Bekrachtiging
Personeel november 2010 2010_GR_00640 - Aanwerving en benoeming van 1 inspecteur van politie bij de Politiezone Gent op 

01.11.2010 ingevolge toepassing van art. VI.II.3bis §2 RPPol zijnde de bevraging in de Oost-Vlaamse 
Politieacademie (1). - Goedkeuring

Personeel november 2010 2010_GR_00641 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie in het kader van de mobiliteit. - 
Goedkeuring

Personeel november 2010 2010_GR_00668 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent - AO2260 - Goedkeuring

Personeel november 2010 2010_GR_00669 - Vacant verklaren van diverse betrekkingen in het operationeel kader van de 
Politiezone Gent, voor de 5de mobiliteitsgolf van 2010, zijnde 5 betrekkingen voor Hinp's ID en 5 
betrekkingen voor Inp's Dienst Verkeer. - Goedkeuring

Personeel november 2010 2010_GR_00670 - Onderzoeksopdracht met betrekking tot de doorlichting van het politiekorps van de 
zone Gent - Aktename van het implementatieplan -  Aangepaste organogram, formatie, generieke 
functieprofielen en fiches met taakinhoud. - Goedkeuring
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Personeel december 2010 2010_GR_00754 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie in het kader van de mobiliteit. - 
Goedkeuring

Personeel januari 2011 2011_GR_00013 - Benoeming en inplaatstelling bij de Politiezone Gent van 1 niveau C - gemene graad - 
assistent voor Directie Steun - Dienst OIC - ingevolge de 2de mobiliteitsgolf van 2010. - Goedkeuring

Personeel januari 2011 2011_GR_00048 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel januari 2011 2011_GR_00049 - Ambtsneerlegging  - Goedkeuring
Personeel januari 2011 2011_GR_00050 - De definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid. - Goedkeuring
Personeel februari 2011 2011_GR_00104 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid. - Goedkeuring
Personeel februari 2011 2011_GR_00173 - Aanwijzing en benoeming bij de Politiezone Gent van 1 niveau A - gemene graad 

adviseur - klasse I -  als verantwoordelijke Zakboekje voor Directie Steun. - Goedkeuring
Personeel maart 2011 2011_GR_00207 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel maart 2011 2011_GR_00234 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel maart 2011 2011_GR_00264 - Ontslag van ambtswege van een aspirant-inspecteur van politie  - Goedkeuring
Personeel maart 2011 2011_GR_00265 - Ambtshalve rustpensioen wegens medische redenen - Goedkeuring
Personeel maart 2011 2011_GR_00266 - Contractuele externe aanwerving van diverse betrekkingen in het administratief en 

logistiek kader van de Politiezone Gent. - Goedkeuring
Personeel maart 2011 2011_GR_00267 - Vacant verklaren van diverse betrekkingen in het operationeel en administratief en 

logistiek kader van de Politiezone Gent in het kader van de 1ste mobiliteit 2011. - Goedkeuring
Personeel maart 2011 2011_GR_00268 - Vacant verklaren van 2 betrekkingen in het operationeel kader voor commissarissen 

van politie voor de Politiezone Gent in het kader van de 1ste mobiliteit van 2011. - Goedkeuring

Personeel maart 2011 2011_GR_00269 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent - AO2303 - Goedkeuring

Personeel maart 2011 2011_GR_00270 - Vacant verklaren van 20 betrekkingen van agent van politie in het operationeel kader 
van de Politiezone Gent (1ste mobiliteit van 2011). - Goedkeuring

Personeel april 2011 2011_GR_00352 - Rustpensioen wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens van 65 jaar - 
Goedkeuring

Personeel april 2011 2011_GR_00353 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel april 2011 2011_GR_00410 - Aanstelling bij de Politiezone Gent van 5 hoofdinspecteurs Interventiedienst en 4 

inspecteurs Dienst Verkeer ingevolge de 5de mobiliteitsgolf van 2010. - Goedkeuring
Personeel mei 2011 2011_GR_00428 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - AO 2295 - Goedkeuring
Personeel mei 2011 2011_GR_00481 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel mei 2011 2011_GR_00482 - Uitdiensttreding van een hoofdinspecteur van politie in het kader van de mobiliteit. - 

Goedkeuring
Personeel mei 2011 2011_GR_00483 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie in het kader van de mobiliteit. - 

Goedkeuring
Personeel mei 2011 2011_GR_00484 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie in het kader van de mobiliteit. - 

Goedkeuring
Personeel mei 2011 2011_GR_00485 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie in het kader van de mobiliteit. - 

Goedkeuring
Personeel mei 2011 2011_GR_00486 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie in het kader van de mobiliteit. - 

Goedkeuring
Personeel mei 2011 2011_GR_00487 - Uitdiensttreding van een hoofdinspecteur van politie in het kader van de mobiliteit. - 

Goedkeuring
Personeel mei 2011 2011_GR_00488 - Bevordering tot commissaris van politie  - Goedkeuring
Personeel mei 2011 2011_GR_00489 - Bevordering tot commissaris van politie  - Goedkeuring
Personeel mei 2011 2011_GR_00490 - Bevordering tot commissaris van politie  - Goedkeuring
Personeel mei 2011 2011_GR_00491 - Bevordering tot commissaris van politie  - Goedkeuring
Personeel mei 2011 2011_GR_00538 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel mei 2011 2011_GR_00539 - Vacant verklaren van diverse betrekkingen in het operationeel en administratief en 

logistiek kader van de Politiezone Gent in het kader van de 2de mobiliteitsgolf van 2011. - Goedkeuring

Personeel mei 2011 2011_GR_00540 - Contractuele externe aanwerving van één niveau C voor de Dienst Personeel van de 
Politiezone Gent. - Goedkeuring

Personeel mei 2011 2011_GR_00541 - Bevordering tot commissaris van politie  - Goedkeuring
Personeel mei 2011 2011_GR_00542 - Bevordering tot commissaris van politie  - Goedkeuring



Punten Politie mei 2010-heden

Dienst/Politie Maand zitting 
gemeenteraad

Titel agendapunt

Personeel mei 2011 2011_GR_00543 - Bevordering tot commissaris van politie  - Goedkeuring
Personeel mei 2011 2011_GR_00544 - Bevordering tot commissaris van politie  - Goedkeuring
Personeel mei 2011 2011_GR_00545 - Bevordering tot commissaris van politie  - Goedkeuring
Personeel juni 2011 2011_GR_00655 - Uit dienst Politiezone Gent van een inspecteur van politie ingevolge federale 

benoeming als hoofdinspecteur van politie op 01.06.2011 - Goedkeuring
Personeel juni 2011 2011_GR_00656 - Uit dienst Politiezone Gent van een inspecteur van politie ingevolge federale 

benoeming als hoofdinspecteur van politie op 01.06.2011 - Goedkeuring
Personeel juni 2011 2011_GR_00657 - Uit dienst Politiezone Gent van een inspecteur van politie ingevolge federale 

benoeming als hoofdinspecteur van politie op 01.06.2011 - Goedkeuring
Personeel juni 2011 2011_GR_00658 - Uitdiensttreding van een inspecteur van politie in het kader van de mobiliteit. - 

Goedkeuring
Personeel juni 2011 2011_GR_00659 - Uit dienst Politiezone Gent van een inspecteur van politie in het kader van de 

mobiliteit op 01.06.2011 - Goedkeuring
Personeel juni 2011 2011_GR_00660 - Aanstelling bij de Politiezone Gent van 2 commissarissen van politie voor de PZ Gent 

in het kader van de 1ste mobiliteitsgolf van 2011. - Goedkeuring
Personeel juni 2011 2011_GR_00661 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 5de 

mobiliteitsgolf van 2010 in de Politiezone Gent - Goedkeuring
Personeel juni 2011 2011_GR_00662 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 5de 

mobiliteitsgolf van 2010 in de Politiezone Gent - Goedkeuring
Personeel juni 2011 2011_GR_00663 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 5de 

mobiliteitsgolf van 2010 in de Politiezone Gent - Goedkeuring
Personeel juni 2011 2011_GR_00664 - Benoeming en inplaatsstelling in het operationeel kader ingevolge de 5de 

mobiliteitsgolf van 2010 in de Politiezone Gent - Goedkeuring
Personeel juni 2011 2011_GR_00665 - Bijkomende aanwerving via de 1ste mobiliteitsgolf van 2011 van 7 inspecteurs van 

politie voor de Interventiedienst van de PZ Gent. - Goedkeuring
Personeel juni 2011 2011_GR_00666 - Aanstelling bij de Politiezone Gent van 7 inspecteurs van politie voor de 

Interventiedienst, ingevolge bijkomende aanwerving via de 1ste mobiliteitsgolf van 2011. - Goedkeuring

Personeel juni 2011 2011_GR_00667 - Contractuele externe aanwerving van 2 ICT-consulenten in het administratief en 
logistiek kader van de Politiezone Gent. - Goedkeuring

Personeel juni 2011 2011_GR_00668 - Aanstelling bij de Politiezone Gent van diverse personeelsleden binnen het 
operationeel en administratief en logistiek kader, ingevolge de 1ste mobiliteitsgolf van 2011. - 
Goedkeuring

Personeel juni 2011 2011_GR_00750 - Conventionele wederindienstneming door de Politiezone Gent van 1 statutair 
personeelslid van het administratief en logistiek kader niveau C - gemene graad assistent. - Goedkeuring

Personeel juni 2011 2011_GR_00752 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2011 2011_GR_00753 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2011 2011_GR_00754 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2011 2011_GR_00755 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2011 2011_GR_00756 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2011 2011_GR_00757 - Contractuele externe aanwerving van 2 niveau C - gemene graad assistent in het 

administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent. - Goedkeuring
Personeel juni 2011 2011_GR_00758 - Vacant verklaren van diverse betrekkingen in het operationeel kader en het 

administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent in het kader van de 3de mobiliteitsgolf van 
2011. - Goedkeuring

Personeel september 2011 2011_GR_00778 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel september 2011 2011_GR_00779 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel september 2011 2011_GR_00780 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid. - Goedkeuring
Personeel september 2011 2011_GR_00807 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel september 2011 2011_GR_00808 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel december 2011 2011_GR_01198 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel december 2011 2011_GR_01199 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel december 2011 2011_GR_01200 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel december 2011 2011_GR_01201 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel december 2011 2011_GR_01202 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel december 2011 2011_GR_01203 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel december 2011 2011_GR_01204 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring



Punten Politie mei 2010-heden

Dienst/Politie Maand zitting 
gemeenteraad

Titel agendapunt

Personeel december 2011 2011_GR_01229 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent - AO2366  - Goedkeuring

Personeel december 2011 2011_GR_01230 - Ontslag wegens overmacht van een contractueel personeelslid niveau D - gemene 
graad bediende - van de PZ Gent. - Goedkeuring

Personeel december 2011 2011_GR_01284 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent - AO2075 - Goedkeuring

Personeel december 2011 2011_GR_01285 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent - AO2367 - Goedkeuring

Personeel december 2011 2011_GR_01286 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent - AO2368 - Goedkeuring

Personeel december 2011 2011_GR_01287 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent - AO2343 - Goedkeuring

Personeel december 2011 2011_GR_01288 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent - AO 2240 - Goedkeuring

Personeel december 2011 2011_GR_01289 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent - AO 2438 - Goedkeuring

Personeel december 2011 2011_GR_01290 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent - AO2320 - Goedkeuring

Personeel december 2011 2011_GR_01291 - Vermeerdering rente blijvende arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van twee 
erkende arbeidsongevallen aan een personeelslid van de Politiezone Gent - AO 1848 en AO 2375 - 
Goedkeuring

Personeel december 2011 2011_GR_01292 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent - AO 2362 - Goedkeuring

Personeel december 2011 2011_GR_01293 - Omzetting 1/3 rente in kapitaal en vermindering van de rente  wegens arbeidsongeval 
aan een personeelslid van de Politiezone Gent - AO 1497 - Goedkeuring

Personeel januari 2012 2012_GR_00054 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel januari 2012 2012_GR_00055 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel januari 2012 2012_GR_00056 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel februari 2012 2012_GR_00138 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - AO2571 - Goedkeuring
Personeel maart 2012 2012_GR_00181 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel maart 2012 2012_GR_00182 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel maart 2012 2012_GR_00183 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - Goedkeuring
Personeel maart 2012 2012_GR_00184 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - AO 2239 - Goedkeuring
Personeel maart 2012 2012_GR_00185 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - AO 2381 - Goedkeuring
Personeel maart 2012 2012_GR_00245 - Vermeerdering van de rente wegens blijvende arbeidsongeschiktheid naar aanleiding 

van een erkend arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone Gent - AO 1704. - Goedkeuring

Personeel maart 2012 2012_GR_00246 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent - Goedkeuring

Personeel april 2012 2012_GR_00283 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
Politiezone Gent - AO 2369. - Goedkeuring

Personeel april 2012 2012_GR_00388 - Ambtshalve tijdelijke opruststelling wegens lichamelijke ongeschiktheid. - 
Goedkeuring

Personeel april 2012 2012_GR_00389 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens medische redenen - 
Goedkeuring

Personeel april 2012 2012_GR_00390 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel april 2012 2012_GR_00391 - Ambtsneerlegging - rustpensioen - uiterste leeftijdsgrens - Goedkeuring
Personeel mei 2012 2012_GR_00492 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel mei 2012 2012_GR_00493 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel mei 2012 2012_GR_00494 - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - Goedkeuring
Personeel juni 2012 2012_GR_00510 - Verhoging van de rente wegens blijvende arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van 

een erkend arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone Gent - AO 1998 - Goedkeuring
Personeel juni 2012 2012_GR_00548 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2012 2012_GR_00549 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring



Punten Politie mei 2010-heden

Dienst/Politie Maand zitting 
gemeenteraad

Titel agendapunt

Personeel juni 2012 2012_GR_00550 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2012 2012_GR_00551 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2012 2012_GR_00552 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2012 2012_GR_00553 - Ambtsneerlegging wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens van 65 jaar, - 

Goedkeuring
Personeel juni 2012 2012_GR_00554 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel september 2012 2012_GR_00741 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - Goedkeuring
Personeel september 2012 2012_GR_00742 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - Goedkeuring
Personeel september 2012 2012_GR_00743 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - Goedkeuring
Personeel september 2012 2012_GR_00744 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - Goedkeuring
Personeel september 2012 2012_GR_00765 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel september 2012 2012_GR_00801 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - Goedkeuring
Personeel september 2012 2012_GR_00846 - Vermeerdering van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - AO 1983 - Goedkeuring
Personeel oktober 2012 2012_GR_00920 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - Goedkeuring
Personeel oktober 2012 2012_GR_00921 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - Goedkeuring
Personeel oktober 2012 2012_GR_00922 - Tijdelijke ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke ongeschiktheid - 

Goedkeuring
Personeel oktober 2012 2012_GR_00932 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel oktober 2012 2012_GR_00933 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel oktober 2012 2012_GR_00934 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel december 2012 2012_GR_01204 - Vermindering van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - AO 2001 - Goedkeuring
Personeel december 2012 2012_GR_01205 - Vermindering van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - AO 1804 - Goedkeuring
Personeel december 2012 2012_GR_01206 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - AO 2533 - Goedkeuring
Personeel december 2012 2012_GR_01230 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - AO 2338 - Goedkeuring
Personeel december 2012 2012_GR_01231 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - AO 2332 - Goedkeuring
Personeel december 2012 2012_GR_01232 - Vermindering van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - AO 1932 - Goedkeuring
Personeel januari 2013 2013_GR_00079 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel januari 2013 2013_GR_00080 - Ambtsneerlegging - pensioen wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens - 

Goedkeuring
Personeel januari 2013 2013_GR_00081 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel januari 2013 2013_GR_00082 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel januari 2013 2013_GR_00083 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel januari 2013 2013_GR_00084 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel maart 2013 2013_GR_00174 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - Goedkeuring
Personeel maart 2013 2013_GR_00175 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - Goedkeuring
Personeel april 2013 2013_GR_00430 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel april 2013 2013_GR_00431 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel april 2013 2013_GR_00432 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel april 2013 2013_GR_00433 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel april 2013 2013_GR_00434 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel april 2013 2013_GR_00435 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel april 2013 2013_GR_00436 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring



Punten Politie mei 2010-heden
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Personeel april 2013 2013_GR_00459 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 
ongeschiktheid - Goedkeuring

Personeel mei 2013 2013_GR_00548 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel mei 2013 2013_GR_00549 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel mei 2013 2013_GR_00550 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel mei 2013 2013_GR_00551 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel mei 2013 2013_GR_00552 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel mei 2013 2013_GR_00553 - Rustpensioen wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens van 65 jaar - 

Goedkeuring
Personeel mei 2013 2013_GR_00568 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel mei 2013 2013_GR_00569 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel mei 2013 2013_GR_00570 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel mei 2013 2013_GR_00571 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2013 2013_GR_00671 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2013 2013_GR_00672 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2013 2013_GR_00673 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2013 2013_GR_00693 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2013 2013_GR_00694 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2013 2013_GR_00765 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel september 2013 2013_GR_00853 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - AO 2409 - Goedkeuring
Personeel september 2013 2013_GR_00854 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - AO 2704 - Goedkeuring
Personeel september 2013 2013_GR_00871 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - AO 2690  - Goedkeuring
Personeel september 2013 2013_GR_00872 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - AO 2505 - Goedkeuring
Personeel september 2013 2013_GR_00873 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - AO 2611 - Goedkeuring
Personeel september 2013 2013_GR_00874 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - AO 2341 - Goedkeuring
Personeel september 2013 2013_GR_00937 - Uitstel van de pensioendatum na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. - Weigering

Personeel oktober 2013 2013_GR_00981 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel oktober 2013 2013_GR_00987 - Ambtshalve rustpensioen wegens medische redenen - Wijziging
Personeel oktober 2013 2013_GR_00994 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - Goedkeuring
Personeel oktober 2013 2013_GR_00995 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel oktober 2013 2013_GR_00996 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel oktober 2013 2013_GR_00997 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel oktober 2013 2013_GR_01022 - Politiezone Gent - Aanstelling en benoeming in het operationeel kader ingevolge de 

toepassing van art. IV.I.33 RPPol, zijnde de prioritaire toelating tot de opleiding. - Goedkeuring
Personeel oktober 2013 2013_GR_01023 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - AO 2355  - Goedkeuring
Personeel oktober 2013 2013_GR_01024 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel oktober 2013 2013_GR_01025 - Ambtsneerlegging - rustpensioen wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens - 

Goedkeuring
Personeel november 2013 2013_GR_01102 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - AO 2582 - Goedkeuring
Personeel november 2013 2013_GR_01103 - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - AO 2693 - Goedkeuring
Personeel november 2013 2013_GR_01153 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel november 2013 2013_GR_01154 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel november 2013 2013_GR_01155 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel november 2013 2013_GR_01156 - Tijdelijk pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid - Goedkeuring
Personeel november 2013 2013_GR_01157 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - Goedkeuring
Personeel november 2013 2013_GR_01217 - Politiezone Gent - Toekenning van een rente na arbeidsongeval - AO 2755 - 

Goedkeuring



Punten Politie mei 2010-heden
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Personeel november 2013 2013_GR_01218 - Politiezone Gent - Toekenning van een rente na arbeidsongeval - AO 2727 - 
Goedkeuring

Personeel januari 2014 2014_GR_00051 - Politiezone Gent - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een 
personeelslid - AO 2616 - Goedkeuring

Personeel januari 2014 2014_GR_00052 - Politiezone Gent - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een 
personeelslid - AO2708 - Goedkeuring

Personeel januari 2014 2014_GR_00053 - Politiezone Gent - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een 
personeelslid - AO 2742 - Goedkeuring

Personeel januari 2014 2014_GR_00054 - Politiezone Gent - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een 
personeelslid - AO 2680 - Goedkeuring

Personeel januari 2014 2014_GR_00055 - Politiezone Gent - Toekenning van een rente na arbeidsongeval - AO 2551 - 
Goedkeuring

Personeel januari 2014 2014_GR_00056 - Politiezone Gent - Toekenning van een rente wegens arbeidsongeval aan een 
personeelslid - AO 2334 - Goedkeuring

Personeel februari 2014 2014_GR_00139 - Politiezone Gent - Toekenning van een rente ingevolge arbeidsongeval - Goedkeuring

Personeel maart 2014 2014_GR_00175 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel maart 2014 2014_GR_00176 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel maart 2014 2014_GR_00177 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel maart 2014 2014_GR_00178 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel maart 2014 2014_GR_00179 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel maart 2014 2014_GR_00180 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel maart 2014 2014_GR_00181 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel maart 2014 2014_GR_00182 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel maart 2014 2014_GR_00183 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel maart 2014 2014_GR_00184 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel maart 2014 2014_GR_00200 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel maart 2014 2014_GR_00201 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel maart 2014 2014_GR_00202 - Politiezone Gent - Rustpensioen wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens - 

Goedkeuring
Personeel april 2014 2014_GR_00279 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel april 2014 2014_GR_00286 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel april 2014 2014_GR_00287 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel mei 2014 2014_GR_00377 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel mei 2014 2014_GR_00378 - Politiezone Gent - Toekenning van een rente aan een personeelslid wegens 

arbeidsongeval - Goedkeuring
Personeel mei 2014 2014_GR_00388 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel mei 2014 2014_GR_00389 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel mei 2014 2014_GR_00390 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel mei 2014 2014_GR_00391 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel mei 2014 2014_GR_00392 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel mei 2014 2014_GR_00393 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel mei 2014 2014_GR_00394 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel mei 2014 2014_GR_00395 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel mei 2014 2014_GR_00396 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel mei 2014 2014_GR_00397 - Politiezone Gent - Toekenning van een rente aan een personeelslid na een 

arbeidsongeval - Goedkeuring
Personeel juni 2014 2014_GR_00584 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2014 2014_GR_00585 - Politiezone Gent - Ontslag uit het ambt van hoofdcommissaris van politie ingevolge 

opruststelling - Kennisneming
Personeel september 2014 2014_GR_00734 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel september 2014 2014_GR_00735 - Politiezone Gent - Rustpensioen wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens - 

Goedkeuring
Personeel september 2014 2014_GR_00736 - Politiezone Gent - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens 

lichamelijke ongeschiktheid - Goedkeuring
Personeel september 2014 2014_GR_00737 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel september 2014 2014_GR_00789 - Politiezone Gent - Toekenning van een rente na arbeidsongeval - Goedkeuring
Personeel september 2014 2014_GR_00790 - Politiezone Gent - Toekenning van een rente na arbeidsongeval  - Goedkeuring
Personeel oktober 2014 2014_GR_00861 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
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Personeel oktober 2014 2014_GR_00862 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel november 2014 2014_GR_00999 - Politiezone Gent - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid 

van de Politiezone Gent - Goedkeuring
Personeel november 2014 2014_GR_01000 - Politiezone Gent - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid 

van de Politiezone Gent - Goedkeuring
Personeel december 2014 2014_GR_01106 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel december 2014 2014_GR_01107 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel december 2014 2014_GR_01108 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel december 2014 2014_GR_01109 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel december 2014 2014_GR_01110 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel december 2014 2014_GR_01111 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel december 2014 2014_GR_01112 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel december 2014 2014_GR_01113 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel december 2014 2014_GR_01114 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel december 2014 2014_GR_01115 - Politiezone Gent - Toekenning van een rente na arbeidsongeval - Goedkeuring
Personeel januari 2015 2015_GR_00034 - Politiezone Gent - Ambtshalve rustpensioen wegens medische redenen - Goedkeuring

Personeel januari 2015 2015_GR_00077 - Politiezone Gent - Toekenning van een rente na arbeidsongeval - Goedkeuring
Personeel januari 2015 2015_GR_00078 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel januari 2015 2015_GR_00079 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel januari 2015 2015_GR_00080 - Politiezone Gent - Rustpensioen wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens - 

Goedkeuring
Personeel februari 2015 2015_GR_00152 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel februari 2015 2015_GR_00153 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel februari 2015 2015_GR_00154 - Politiezone Gent - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens 

lichamelijke ongeschiktheid - Goedkeuring
Personeel februari 2015 2015_GR_00155 - Politiezone Gent - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens 

lichamelijke ongeschiktheid - Goedkeuring
Personeel februari 2015 2015_GR_00156 - Politiezone Gent - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens 

lichamelijke ongeschiktheid - Goedkeuring
Personeel maart 2015 2015_GR_00234 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel maart 2015 2015_GR_00235 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel maart 2015 2015_GR_00236 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel maart 2015 2015_GR_00237 - Politiezone Gent - Toekenning van een rente na arbeidsongeval - Goedkeuring
Personeel maart 2015 2015_GR_00272 - Politiezone Gent - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid 

- Goedkeuring
Personeel maart 2015 2015_GR_00273 - Politiezone Gent - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid 

- Goedkeuring
Personeel maart 2015 2015_GR_00274 - Politiezone Gent - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid 

- Goedkeuring
Personeel april 2015 2015_GR_00311 - Politiezone Gent - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel mei 2015 2015_GR_00428 - Politiezone Gent - Toekenning van een rente na arbeidsongeval - Goedkeuring
Personeel juni 2015 2015_GR_00476 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent - Goedkeuring
Personeel juni 2015 2015_GR_00477 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent - Goedkeuring
Personeel juni 2015 2015_GR_00579 - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2015 2015_GR_00580 - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2015 2015_GR_00581 - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2015 2015_GR_00582 - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2015 2015_GR_00583 - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2015 2015_GR_00584 - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2015 2015_GR_00585 - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2015 2015_GR_00586 - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2015 2015_GR_00587 -  Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2015 2015_GR_00588 - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel juni 2015 2015_GR_00589 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - Goedkeuring
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Personeel september 2015 2015_GR_00633 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 
ongeschiktheid - Goedkeuring

Personeel september 2015 2015_GR_00637 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 
Gent - Goedkeuring

Personeel september 2015 2015_GR_00638 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 
Gent - Goedkeuring

Personeel september 2015 2015_GR_00665 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel september 2015 2015_GR_00666 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel september 2015 2015_GR_00667 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel september 2015 2015_GR_00668 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel september 2015 2015_GR_00754 - Omzetting van 1/3 van de rente in kapitaal en vermindering van de rente wegens 

arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone Gent - Goedkeuring
Personeel oktober 2015 2015_GR_00828 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel oktober 2015 2015_GR_00829 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel oktober 2015 2015_GR_00830 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel oktober 2015 2015_GR_00831 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel oktober 2015 2015_GR_00832 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel oktober 2015 2015_GR_00833 - Ambtshalve opruststelling wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens - 

Goedkeuring
Personeel november 2015 2015_GR_00879 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent - Goedkeuring
Personeel november 2015 2015_GR_00880 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent - Goedkeuring
Personeel november 2015 2015_GR_00881 - Toekenning van een verhoogde rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - Goedkeuring
Personeel november 2015 2015_GR_00882 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent - Goedkeuring
Personeel november 2015 2015_GR_00912 - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - Goedkeuring
Personeel november 2015 2015_GR_00913 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent - Goedkeuring
Personeel november 2015 2015_GR_00972 - Omzetting van 1/3 van de rente in kapitaal en vermindering van de rente wegens 

arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone Gent - Goedkeuring
Personeel november 2015 2015_GR_00973 - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - Goedkeuring
Personeel november 2015 2015_GR_00974 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval en hulp van derden aan een 

personeelslid van de Politiezone Gent - Goedkeuring
Personeel december 2015 2015_GR_01053 - Omzetting van 1/3 van de rente in kapitaal en vermindering van de rente wegens 

arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone Gent - Goedkeuring - Goedkeuring
Personeel december 2015 2015_GR_01054 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent - Goedkeuring
Personeel januari 2016 2016_GR_00014 - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel januari 2016 2016_GR_00015 - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel januari 2016 2016_GR_00077 - Uitstel van de pensioendatum na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. - Weigering

Personeel februari 2016 2016_GR_00098 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel februari 2016 2016_GR_00120 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - Goedkeuring
Personeel februari 2016 2016_GR_00121 - Ambtshalve opruststelling wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens - 

Goedkeuring
Personeel februari 2016 2016_GR_00160 - Valorisatie burgerdiensten van personeelsleden van het administratief en logistiek 

kader (VAL03 /DHL) - Goedkeuring
Personeel februari 2016 2016_GR_00161 - Valorisatie burgerdiensten van personeelsleden van het administratief en logistiek 

kader (VAL04 /GJ) - Goedkeuring
Personeel februari 2016 2016_GR_00162 - Valorisatie burgerdiensten van personeelsleden van het administratief en logistiek 

kader (VAL05 /HY) - Goedkeuring
Personeel februari 2016 2016_GR_00163 - Valorisatie burgerdiensten van personeelsleden van het administratief en logistiek 

kader (VAL09 /MK) - Goedkeuring
Personeel februari 2016 2016_GR_00164 - Valorisatie burgerdiensten van personeelsleden van het administratief en logistiek 

kader (VAL11 / VS) - Goedkeuring
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Personeel februari 2016 2016_GR_00165 - Valorisatie burgerdiensten van personeelsleden van het administratief en logistiek 
kader (VAL07 /LC) - Goedkeuring

Personeel februari 2016 2016_GR_00189 - Valorisatie burgerdiensten van leden van het administratief en logistiek kader (VAL01 
/ BL) - Goedkeuring

Personeel februari 2016 2016_GR_00190 - Valorisatie burgerdiensten van het administratief en logistiek kader (VAL02 /DMM) - 
Goedkeuring

Personeel maart 2016 2016_GR_00191 - Ambtshalve opruststelling wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens - 
Goedkeuring

Personeel maart 2016 2016_GR_00198 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 
Gent (PJ) - Goedkeuring

Personeel maart 2016 2016_GR_00199 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 
Gent (RC) - Goedkeuring

Personeel maart 2016 2016_GR_00210 - Valorisatie burgerdiensten van personeelsleden van het administratief en logistiek 
kader (VAL10 / OL) - Goedkeuring

Personeel maart 2016 2016_GR_00211 - Valorisatie burgerdiensten van personeelsleden van het administratief en logistiek 
kader (VAL08 /MD) - Goedkeuring

Personeel maart 2016 2016_GR_00212 - Valorisatie burgerdiensten van personeelsleden van het administratief en logistiek 
kader (VAL06 /ML) - Goedkeuring

Personeel maart 2016 2016_GR_00251 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen (RM) - Goedkeuring
Personeel maart 2016 2016_GR_00252 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen (DV) - Goedkeuring
Personeel maart 2016 2016_GR_00253 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent (CB) - Goedkeuring
Personeel april 2016 2016_GR_00385 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - GW - Goedkeuring
Personeel april 2016 2016_GR_00386 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - GH - Goedkeuring
Personeel april 2016 2016_GR_00387 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - SP - Goedkeuring
Personeel april 2016 2016_GR_00388 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - VLM - Goedkeuring
Personeel april 2016 2016_GR_00389 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen -RJ - Goedkeuring
Personeel april 2016 2016_GR_00390 - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - BK - Goedkeuring
Personeel april 2016 2016_GR_00391 - Valorisatie burgerdiensten van leden van het administratief en logistiek kader (VAL12 

/ VDVS) - Goedkeuring
Personeel april 2016 2016_GR_00392 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/008/BD) - Goedkeuring
Personeel april 2016 2016_GR_00393 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/007/VF) - Goedkeuring
Personeel april 2016 2016_GR_00394 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/006/PG) - Goedkeuring
Personeel april 2016 2016_GR_00395 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/005/VDBF) - Goedkeuring
Personeel april 2016 2016_GR_00396 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/004/DCC) - Goedkeuring
Personeel april 2016 2016_GR_00397 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/003/NH) - Goedkeuring
Personeel april 2016 2016_GR_00398 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/002/DBF) - Goedkeuring
Personeel april 2016 2016_GR_00399 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/001/BJ) - Goedkeuring
Personeel juni 2016 2016_GR_00504 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DBP - Goedkeuring
Personeel juni 2016 2016_GR_00505 - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen - LB - Goedkeuring
Personeel juni 2016 2016_GR_00506 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - CE - Goedkeuring
Personeel juni 2016 2016_GR_00507 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - FL - Goedkeuring
Personeel juni 2016 2016_GR_00508 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DKM - Goedkeuring
Personeel juni 2016 2016_GR_00509 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - RF - Goedkeuring
Personeel juni 2016 2016_GR_00510 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - VP - Goedkeuring
Personeel juni 2016 2016_GR_00511 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - VDE - Goedkeuring
Personeel juni 2016 2016_GR_00512 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DY - Goedkeuring
Personeel juni 2016 2016_GR_00513 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - ML - Goedkeuring
Personeel juni 2016 2016_GR_00524 - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - VP - Goedkeuring
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Personeel juni 2016 2016_GR_00683 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 
preferentiële leeftijd (NAV/009/VLD) - Goedkeuring

Personeel juni 2016 2016_GR_00684 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 
preferentiële leeftijd (NAV/010/PM) - Goedkeuring

Personeel oktober 2016 2016_GR_00873 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen (DD) - Goedkeuring
Personeel oktober 2016 2016_GR_00874 - Ambtsneerlegging - rustpensioen (VA) - Goedkeuring
Personeel oktober 2016 2016_GR_00875 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen (VDHC) - Goedkeuring
Personeel oktober 2016 2016_GR_00888 - Ambtsneerlegging - rustpensioen (SD) - Goedkeuring
Personeel oktober 2016 2016_GR_00889 - Ambtshalve opruststelling wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens (DVW) - 

Goedkeuring
Personeel november 2016 2016_GR_00965 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent - Goedkeuring
Personeel november 2016 2016_GR_00966 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - RV - Goedkeuring
Personeel november 2016 2016_GR_01018 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent - Goedkeuring
Personeel november 2016 2016_GR_01019 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent - Goedkeuring
Personeel december 2016 2016_GR_01209 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - Goedkeuring
Personeel december 2016 2016_GR_01210 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - (PB) - Goedkeuring
Personeel december 2016 2016_GR_01211 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - (MVG) - Goedkeuring
Personeel december 2016 2016_GR_01212 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - (MVG) - Goedkeuring
Personeel januari 2017 2017_GR_00010 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - (LP) - Goedkeuring
Personeel januari 2017 2017_GR_00019 - Toekenning van een verhoogde rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - Goedkeuring
Personeel januari 2017 2017_GR_00020 - Toekenning van een verhoogde rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent - Goedkeuring
Personeel januari 2017 2017_GR_00062 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/012/BR) - Goedkeuring
Personeel januari 2017 2017_GR_00063 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/011/DSL) - Goedkeuring
Personeel januari 2017 2017_GR_00089 - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid -(PR) - Goedkeuring
Personeel januari 2017 2017_GR_00090 - Toekenning van een verhoogde rente na arbeidsongeval  aan een personeelslid van 

de Politiezone Gent - Goedkeuring
Personeel februari 2017 2017_GR_00103 - Valorisatie burgerdiensten van leden van het administratief en logistiek kader (VAL 16 

/ LM) - Goedkeuring
Personeel februari 2017 2017_GR_00104 - Valorisatie burgerdiensten van leden van het administratief en logistiek kader (VAL 15 

/ DGP) - Goedkeuring
Personeel februari 2017 2017_GR_00105 - Valorisatie burgerdiensten van personeelsleden van het administratief en logistiek 

kader (VAL14 / VDG) - Goedkeuring
Personeel februari 2017 2017_GR_00106 - Valorisatie burgerdiensten van leden van het administratief en logistiek kader (VAL13 

/ RF) - Goedkeuring
Personeel maart 2017 2017_GR_00182 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent (EN) - Goedkeuring
Personeel maart 2017 2017_GR_00193 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent (DCM) - Goedkeuring
Personeel maart 2017 2017_GR_00194 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/015/EF) - Goedkeuring
Personeel maart 2017 2017_GR_00195 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/014/DF) - Goedkeuring
Personeel maart 2017 2017_GR_00196 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - Goedkeuring
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Personeel maart 2017 2017_GR_00197 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 
preferentiële leeftijd (NAV/013/SR) - Goedkeuring

Personeel maart 2017 2017_GR_00226 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 
leeftijdsgrens - [WJ] - Goedkeuring

Personeel maart 2017 2017_GR_00227 - Ambtsneerlegging - rustpensioen - (BW) - Goedkeuring
Personeel maart 2017 2017_GR_00228 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - (LDD) - Goedkeuring
Personeel maart 2017 2017_GR_00229 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - (MG) - Goedkeuring
Personeel april 2017 2017_GR_00323 - Omzetting van 1/3 van de rente in kapitaal en vermindering van de rente wegens 

arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone Gent (PR) - Goedkeuring
Personeel april 2017 2017_GR_00324 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - (DVM) - Goedkeuring
Personeel april 2017 2017_GR_00325 - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - Goedkeuring
Personeel mei 2017 2017_GR_00434 - Ambtshalve opruststelling wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens - (VR) - 

Goedkeuring
Personeel mei 2017 2017_GR_00435 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - (DM) - Goedkeuring
Personeel mei 2017 2017_GR_00482 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/016/KD) - Goedkeuring
Personeel juni 2017 2017_GR_00546 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/017/RL) - Goedkeuring
Personeel juni 2017 2017_GR_00547 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent (BVZ) - Goedkeuring
Personeel juni 2017 2017_GR_00548 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent (KV) - Goedkeuring
Personeel juni 2017 2017_GR_00549 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent (AM) - Goedkeuring
Personeel juni 2017 2017_GR_00550 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent (CC) - Goedkeuring
Personeel juni 2017 2017_GR_00551 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent (EC) - Goedkeuring
Personeel juni 2017 2017_GR_00552 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent (AD) - Goedkeuring
Personeel juni 2017 2017_GR_00553 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent (RL) - Goedkeuring
Personeel juni 2017 2017_GR_00554 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent (LDB) - Goedkeuring
Personeel juni 2017 2017_GR_00668 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent (PVO) - Goedkeuring
Personeel juni 2017 2017_GR_00688 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - (DPL) - Goedkeuring
Personeel juni 2017 2017_GR_00689 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - (LG) - Goedkeuring
Personeel juni 2017 2017_GR_00690 - Ambtshalve opruststelling wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens - (BR) - 

Goedkeuring
Personeel juni 2017 2017_GR_00691 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - (SL) - Goedkeuring
Personeel juni 2017 2017_GR_00692 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - (VBF) - Goedkeuring
Personeel juni 2017 2017_GR_00693 - Ambtshalve opruststelling wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens (DWM) - 

Goedkeuring
Personeel september 2017 2017_GR_00760 - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid -(EI) - Goedkeuring
Personeel september 2017 2017_GR_00763 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent JDB - Goedkeuring
Personeel september 2017 2017_GR_00764 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent TH - Goedkeuring
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Personeel september 2017 2017_GR_00765 - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 
ongeschiktheid - (VHI) - Goedkeuring

Personeel september 2017 2017_GR_00766 - Aanvangsdatum van de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor 
personeelsleden met een preferentiële leeftijd (NAV/017/RL) - Wijziging

Personeel september 2017 2017_GR_00767 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 
Gent SDV - Goedkeuring

Personeel september 2017 2017_GR_00768 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 
Gent (DH) - Goedkeuring

Personeel september 2017 2017_GR_00793 - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 
ongeschiktheid - (SJ) - Goedkeuring

Personeel september 2017 2017_GR_00812 - Valorisatie burgerdiensten van het administratief en logistiek kader (VAL17 /LVH) - 
Goedkeuring

Personeel september 2017 2017_GR_00862 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - (BE) - Goedkeuring
Personeel september 2017 2017_GR_00863 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - (VGK) - Goedkeuring
Personeel september 2017 2017_GR_00864 - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - (MGM) - Goedkeuring
Personeel september 2017 2017_GR_00865 - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - (WG) - Goedkeuring
Personeel september 2017 2017_GR_00866 - Ambtsneerlegging - Vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - (DBF) - Goedkeuring
Personeel oktober 2017 2017_GR_00917 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent (DDR) - Goedkeuring
Personeel oktober 2017 2017_GR_00918 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent (LDB) - Goedkeuring
Personeel oktober 2017 2017_GR_00919 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - Goedkeuring
Personeel oktober 2017 2017_GR_00920 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent (MM) - Goedkeuring
Personeel oktober 2017 2017_GR_00921 - Valorisatie burgerdiensten van het administratief en logistiek kader (VAL18 / IB) - 

Goedkeuring
Personeel oktober 2017 2017_GR_01001 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent (LP) - Goedkeuring
Personeel november 2017 2017_GR_01022 - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - VWL - Goedkeuring
Personeel november 2017 2017_GR_01023 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent (AC) - Goedkeuring
Personeel november 2017 2017_GR_01062 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - (MV) - Goedkeuring
Personeel november 2017 2017_GR_01063 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - (DP) - Goedkeuring
Personeel november 2017 2017_GR_01064 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - (RP) - Goedkeuring
Personeel december 2017 2017_GR_01229 - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - (JR) - Goedkeuring
Personeel december 2017 2017_GR_01230 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent (TA) - Goedkeuring
Personeel december 2017 2017_GR_01231 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 

Gent (CM) - Goedkeuring
Personeel januari 2018 2018_GR_00011 - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - (DL) - Goedkeuring
Personeel januari 2018 2018_GR_00033 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/021/AVR) - Goedkeuring
Personeel januari 2018 2018_GR_00034 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen -(NH) - Goedkeuring
Personeel januari 2018 2018_GR_00035 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen (VF) - Goedkeuring
Personeel januari 2018 2018_GR_00036 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - (BJ) - Goedkeuring
Personeel januari 2018 2018_GR_00037 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen (BA) - Goedkeuring
Personeel januari 2018 2018_GR_00038 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen (CM) - Goedkeuring
Personeel januari 2018 2018_GR_00039 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/019/LDC) - Goedkeuring
Personeel januari 2018 2018_GR_00040 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/020/DVO) - Goedkeuring
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Personeel januari 2018 2018_GR_00041 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 
preferentiële leeftijd (NAV/018/LVDB) - Goedkeuring

Personeel januari 2018 2018_GR_00042 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen -(VD) - Goedkeuring
Personeel januari 2018 2018_GR_00043 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - (VHJ) - Goedkeuring
Personeel januari 2018 2018_GR_00075 - Ambtshalve opruststelling wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens - (BM) - 

Goedkeuring
Personeel februari 2018 2018_GR_00139 - Toekenning van een verhoogde rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de 

Politiezone Gent (BC) - Goedkeuring
Personeel maart 2018 2018_GR_00173 - Valorisatie burgerdiensten van het administratief en logistiek kader (VAL19/EA) - 

Goedkeuring
Personeel maart 2018 2018_GR_00174 - Valorisatie burgerdiensten van het administratief en logistiek kader (VAL20/DM) - 

Goedkeuring
Personeel maart 2018 2018_GR_00199 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/023/PVDM) - Goedkeuring
Personeel april 2018 2018_GR_00299 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/025/CDS) - Goedkeuring
Personeel april 2018 2018_GR_00300 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/024/DB) - Goedkeuring
Personeel april 2018 2018_GR_00301 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/022/RC) - Goedkeuring
Personeel april 2018 2018_GR_00302 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - AV - Goedkeuring
Personeel april 2018 2018_GR_00303 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - BM - Goedkeuring
Personeel april 2018 2018_GR_00304 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - FM - Goedkeuring
Personeel april 2018 2018_GR_00305 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - GP - Goedkeuring
Personeel april 2018 2018_GR_00306 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - CV - Goedkeuring
Personeel april 2018 2018_GR_00307 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - CS - Goedkeuring
Personeel april 2018 2018_GR_00308 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - SV - Goedkeuring
Personeel april 2018 2018_GR_00309 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - MG - Goedkeuring
Personeel april 2018 2018_GR_00310 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - DR - Goedkeuring
Personeel mei 2018 2018_GR_00385 - Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 

ongeschiktheid - LV - Goedkeuring
Personeel mei 2018 2018_GR_00411 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - RC - Goedkeuring
Personeel mei 2018 2018_GR_00412 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - RL - Goedkeuring
Personeel juni 2018 2018_GR_00560 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/027/JD) - Goedkeuring
Personeel juni 2018 2018_GR_00587 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - MS - Goedkeuring
Personeel juni 2018 2018_GR_00588 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - EA - Goedkeuring
Personeel juni 2018 2018_GR_00589 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - FW - Goedkeuring
Personeel juni 2018 2018_GR_00590 - Ambtshalve opruststelling wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens - CDG - 

Goedkeuring
Personeel juni 2018 2018_GR_00591 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens - DB - Goedkeuring
Personeel juni 2018 2018_GR_00592 - Ambtshalve opruststelling wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens - RV - 

Goedkeuring
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Personeel juni 2018 2018_GR_00593 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 
leeftijdsgrens - MP - Goedkeuring

Personeel juni 2018 2018_GR_00594 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DVL - Goedkeuring
Personeel september 2018 2018_GR_00805 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/029/SVDS) - Goedkeuring
Personeel oktober 2018 2018_GR_00826 - Valorisatie burgerdiensten -  administratief en logistiek kader - (VAL21/FDV) - 

Goedkeuring
Personeel november 2018 2018_GR_00947 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens -VLD - Goedkeuring
Personeel november 2018 2018_GR_00948 - Valorisatie burgerdiensten - administratief en logistiek kader - (VAL24/LDN) - 

Goedkeuring
Personeel november 2018 2018_GR_00949 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens -HC - Goedkeuring
Staf mei 2012 2012_GR_00497 - Aankoop van 140 draagbare radio's met toebehoren en een mobiele data terminal 

voor de operationele diensten van de Politiezone Gent. - Goedkeuring
Staf september 2013 2013_GR_00820 - Politiezone Gent - Zonaal veiligheidsplan 2014-2017 - Kennisneming
Staf september 2013 2013_GR_00875 - Politiezone Gent - Aanwijzing van de dienst waar de arbeidsongevallen en de 

beroepsziekten moeten aangegeven worden en  van de dienst die de juridische beslissing over de 
erkenning van arbeidsongevallen en beroepsziekten neemt. - Goedkeuring

Staf maart 2015 2015_GR_00276 - Subsidieovereenkomst tussen Stad en Politiezone Gent en vzw Koninklijke Gentse 
Politie Harmonie - Goedkeuring

Staf maart 2015 2015_GR_00277 - Politiezone Gent - Toekenning van de loonschaal AA4/A4A aan drie leden van het 
Calog-kader behorende tot het niveau A - Goedkeuring

Staf mei 2015 2015_GR_00449 - Sluiten van een overeenkomst tussen AZ Jan Palfijn en de Politiezone Gent voor de 
huur van 30 parkeerplaatsen in de ondergrondse parking van het ziekenhuis - Goedkeuring

Staf mei 2016 2016_GR_00445 - Verlenen van een mandaat aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid van 
de federale regering om voor de Politiezone Gent een voorafgaande beslissing in fiscale zaken te 
onderhandelen m.b.t. de waardebepaling van het voordeel van alle aard van door de werkgever ter 
beschikking gestelde ICT-middelen (laptops, tablets, gsm's, smartphones) - Goedkeuring

Staf juni 2016 2016_GR_00660 - Gemeenteraadsbesluit nr. 179 van 22 februari 2016 - Vacantverklaring van 28 
betrekkingen in het operationeel kader en 8 betrekkingen in het administratief en logistiek kader in het 
kader van de 1ste mobiliteitscyclus van 2016 - Wijziging

Staf maart 2017 2017_GR_00199 - Opdrachtbrief bij het tweede mandaat van de korpschef van Politiezone Gent - 
Vaststelling

Staf mei 2017 2017_GR_00433 - Toekenning van een mandaattoelage voor de secretaris van de politiezone - 
Goedkeuring

Staf juni 2017 2017_GR_00511 - Aanwijzing van de Dienst Human Resources als de dienst die de aangiften van 
arbeidsongevallen en beroepsziekten behandelt en de juridische beslissing over de erkenning ervan 
neemt. - Goedkeuring

Staf juni 2017 2017_GR_00713 - Convenant voor de afname van diensten (opleidingen, huur infrastructuur) bij 
Paulo/Politieopleiding en de financiering ervan - Goedkeuring

Staf juni 2017 2017_GR_00714 - Hoger beroep tegen het Besluit van de Gouverneur van Oost-Vlaanderen van 18 mei 
2017 houdende de gedeeltelijke niet-goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2017 
betreffende de goedkeuring van de nieuwe personeelsformatie van de Politiezone Gent - Goedkeuring

Staf juni 2018 2018_GR_00659 - Openen en sluiten van de mandaattoelage voor de bijzondere rekenplichtige van de 
politiezone - Goedkeuring

Staf november 2018 2018_GR_00960 - De nieuwe loopbaan van de hogere officieren en leidinggevenden van de 
geïntegreerde politie - Kennisneming

Staf november 2018 2018_GR_00961 - De functionele bezoldiging voor bepaalde leidende ambten - Goedkeuring
Staf november 2018 2018_GR_00962 - De functionele bezoldiging voor bepaalde leidende ambten - in het bijzonder de 

functies van diensthoofd-hoofdcommissaris  wijk, diensthoofd-hoofdcommisaris  interventie en 
diensthoofd-hoofdcommissaris recherche - Goedkeuring

Staf januari 2019 2019_GRMW_00007 - Aanvulling personeelsformatie van Politiezone Gent - Goedkeuring
Staf februari 2019 2019_GRMW_00129 - Overeenkomst veiligheids- en samenlevingscontract 2018-2019 - Goedkeuring
Staf juni 2019 2019_GRMW_00754 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een emotionele hulphond - 

2019/0290 - Prijsvraag - Vaststelling
Staf september 2019 2019_GRMW_00853 - Convenant voor de afname van diensten (opleidingen, huur infrastructuur) bij 

PAULO/Politieopleiding en de financiering ervan  - Wijziging



Punten Politie mei 2010-heden

Dienst/Politie Maand zitting 
gemeenteraad

Titel agendapunt

Staf maart 2020 2020_GRMW_00196 - Convenant  voor de afname van diensten (politieopleidingen en gebruik van 
infrastructuur) bij de provinciale politieschool PAULO in het dienstjaar 2020 en de financiering ervan - 
Goedkeuring

Staf april 2020 2020_GRMW_00196 - Convenant  voor de afname van diensten (politieopleidingen en gebruik van 
infrastructuur) bij de provinciale politieschool PAULO in het dienstjaar 2020 en de financiering ervan - 
Goedkeuring

Staf september 2020 2020_GRMW_00929 - Interzonaal samenwerkingsprotocol FOCUS - Goedkeuring
Staf maart 2021 2021_GRMW_00342 - Convenant voor de afname van diensten (politieopleidingen en gebruik van 

infrastructuur) bij de provinciale politieschool PAULO in het dienstjaar 2021 en de financiering ervan - 
Goedkeuring

Staf maart 2021 2021_GRMW_00371 - Dienstenovereenkomst in het kader van 'masterstudie nieuwbouw Politiezone 
Gent' - Goedkeuring



Punten camera mei 2010-heden

Maand zitting Beslissend orgaan Departement Referentienummer Onderwerp agendapunt
juni 2010 college van burgemeester en schepenen Politie - Directie Beheer 2010_CBS_00295 Overheidsopdracht van levering - Installatie en huur van een systeem van camerabewaking tijdens de 

Gentse Feesten - Gunning door het College
juni 2010 college van burgemeester en schepenen Strategie en Coördinatie 2010_CBS_00878 Behandeling aanvragen plaatsing bewakingscamera' s op een niet-besloten plaats

juni 2010 gemeenteraad Strategie en Coördinatie 2010_GR_00166 Plaatsen van bewakingscamera's op een niet-besloten plaats - Gentse Feesten (C.2010-1547/AZ)
augustus 2010 college van burgemeester en schepenen Politie - Directie Beheer 2010_CBS_03951 Overheidsopdracht van levering van één digitaal spiegelreflex fototoestel met toebehoren en één digitale 

videocamera met toebehoren.
september 2010 college van burgemeester en schepenen Facility Management 2010_CBS_04531 Overheidsopdracht van leveringen. Aankoop van een digitale reflexcamera met toebehoren voor de dienst 

Wegen, Bruggen en Waterlopen - Gunning
oktober 2010 college van burgemeester en schepenen Facility Management 2010_CBS_05523 Overheidsopdracht van leveringen. Aankoop van een digitale reflexcamera met toebehoren voor de 

Basisschool Désiré van Monckhoven - Gunning
oktober 2010 college van burgemeester en schepenen Facility Management 2010_CBS_06056 Overheidsopdracht van leveringen. Aankoop van een digitale videocamera voor het Secundair 

Kunstinstituut, Ottogracht 4 - Gunning
april 2011 college van burgemeester en schepenen Onderwijs en Opvoeding 2011_CBS_05849 Kennisneming gestolen cameralens -  Secundair Kunstinstituut - Ottogracht 4 te 9000 Gent

mei 2011 college van burgemeester en schepenen Facility Management 2011_CBS_07132 Dossiernummer: 2011-076/FMDOG/09166/01/00/00 - Overheidsopdracht van diensten voor het afsluiten 
van een all-in onderhoudscontract voor installaties van toegangscontrole, camerabewaking, brand- en 
diefstaldetectie in diverse stadsdiensten, politie- en sportgebouwen - Wijziging van de opdracht

mei 2011 gemeenteraad Strategie en Coördinatie 2011_GR_00546 Plaatsen van bewakingscamera's op een niet-besloten plaats - Gentse Feesten (C.2011-1090/AZ)
juni 2011 gemeenteraad Politie - Directie Beheer 2011_GR_00751 Bestek nummer 2011/252 - Overheidsopdracht van levering voor de aankoop van voorlopige vaste 

bewakingscamera's voor de Politiezone Gent.
juli 2011 college van burgemeester en schepenen Facility Management 2011_CBS_09356 BB 9853/01/00/00 Overheidsopdracht van werken, het installeren van een camerabewakingssysteem in het 

Medisch Sociaal Opvang Centrum Gewad 13 te Gent - Bestek
juli 2011 college van burgemeester en schepenen Facility Management 2011_CBS_09357 BB.09852/01/00/00 Overheidsopdracht van werken- Kunsthal Sint-Pietersabdij Sint- Pietersplein Gent: 

uitbreiding van de camerabewakingsinstallatie-Bestek
augustus 2011 college van burgemeester en schepenen Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en 

Openbaar Domein
2011_CBS_10505 Vergunning voor het verlengen van de VGS paal en het plaatsen van een verkeerscamera - WEG 13955

september 2011 college van burgemeester en schepenen Facility Management 2011_CBS_11445 Bestek nummer 2011-082/FMAB/DS - Overheidsopdracht van levering voor de aankoop van een 
warmtecamera ten behoeve van het CVO Leerdorp.

september 2011 gemeenteraad Brandweer 2011_GR_00798 Departement Brandweer - Overheidsopdracht van leveringen BRW/YP/6.1/2011 voor levering van 
warmtebeeldcamera's - Oproep tot deelneming

december 2011 college van burgemeester en schepenen Brandweer 2011_CBS_16616 Departement Brandweer: Overheidsopdracht van levering: BRW/YP/6.1/2011 voor levering van 
warmtebeeldcamera's- Gunning

februari 2012 gemeenteraad Diensten van de Stadssecretaris 2012_GR_00156 Plaatsen van bewakingscamera's op een niet-besloten plaats - Overlast (C.2012- 37)
maart 2012 college van burgemeester en schepenen Diensten van de Stadssecretaris 2012_CBS_03465 Schadevergoeding - diefstal camera - Buurtcentrum Brugse Poort

april 2012 college van burgemeester en schepenen Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en 
Openbaar Domein

2012_CBS_05086 Technische uitvoering project ‘Camera’s met nummerplaatherkenning voor de voetgangerszone’ door 
Mobiliteitsbedrijf

juni 2012 college van burgemeester en schepenen Politie - Directie Beheer 2012_CBS_08308 Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van 5 microcamera's en toebehoren voor de 
Politiezone Gent -  Gunning

juni 2012 gemeenteraad Diensten van de Stadssecretaris 2012_GR_00643 Plaatsen van bewakingscamera' s op een niet-besloten plaats - Gentse Feesten (C.2012-1245/AZ)
juli 2012 college van burgemeester en schepenen Politie - Directie Beheer 2012_CBS_09053 Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van toebehoren voor de observatiecamera van de 

Politiezone Gent - Gunning
september 2012 college van burgemeester en schepenen Facility Management 2012_CBS_12485 Overheidsopdracht van levering voor de aankoop van een warmtebeeldcamera ten behoeve van het CVO 

Leerdorp - Bestek
september 2012 college van burgemeester en schepenen Politie - Directie Beheer 2012_CBS_12755 Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van 5 microcamera's voor de Politiezone Gent - 

Wijziging
september 2012 gemeenteraad Facility Management 2012_GR_00889 Overheidsopdracht van werken depannagecontract voor branddetectie-, brandmelding-, inbraakdetectie-

installaties en systemen voor camerabewaking en toegangscontrole in diverse gebouwen behorend tot het 
patrimonium van de Stad Gent - Bestek

november 2012 college van burgemeester en schepenen Facility Management 2012_CBS_14817 Overheidsopdracht van levering voor de aankoop van een warmtebeeldcamera ten behoeve van het CVO 
Leerdorp - Gunning

november 2012 gemeenteraad Politie - Directie Beheer 2012_GR_01057 Overheidsopdracht van levering voor de aankoop van 1 cameralens, 1 voorzetglas en 1 draagtas voor de 
spiegelreflexcamera van de lokale recherchedienst van de Politiezone Gent - Bestek

december 2012 college van burgemeester en schepenen Politie - Directie Beheer 2012_CBS_16877 Overheidsopdracht van levering voor de aankoop van 1 cameralens, 1 voorzetglas en 1 draagtas voor de 
spiegelreflexcamera van de lokale recherchedienst van de Politiezone Gent - Gunning

januari 2013 college van burgemeester en schepenen Facility Management 2013_CBS_00873 Overheidsopdracht van werken depannagecontract voor branddetectie-, brandmelding-, inbraakdetectie-
installaties en systemen voor camerabewaking en toegangscontrole in diverse gebouwen behorend tot het 
patrimonium van de Stad Gent - Gunning

april 2013 college van burgemeester en schepenen Facility Management 2013_CBS_05079 Overheidsopdracht van werken – Afsluiten van een all-in onderhoudscontract van installaties voor 
toegangscontrole, camerabewaking, brand- en diefstaldetectie – Vrijgave resterende borg

april 2013 college van burgemeester en schepenen Politie - Directie Beheer 2013_CBS_05435 Overheidsopdracht van leveringen voor de installatie en huur van een systeem van camerabewaking tijdens 
de Gentse Feesten 2013  - Gunning

mei 2013 college van burgemeester en schepenen Diensten van de Stadssecretaris 2013_CBS_06934 Voorstel van amendement van het college van burgemeester en schepenen - 2013_GR_00635 - Politiezone 
Gent.- Plaatsen en gebruiken van bewakingscamera' s op een niet-besloten plaats ter ondersteuning van de 
werking van het Overlastteam (C.2013-138/AZ)

mei 2013 gemeenteraad Diensten van de Stadssecretaris 2013_GR_00635 Politiezone Gent.- Plaatsen en gebruiken van bewakingscamera' s op een niet-besloten plaats ter 
ondersteuning van de werking van het Overlastteam (C.2013-138/AZ).

mei 2013 gemeenteraad Politie - Directie Beheer 2013_GR_00585 Overheidsopdracht van levering van 3 spiegelreflexcamera's met benodigdheden voor de  Lokale 
Recherchedienst van de Politiezone Gent - Prijsvraag.

juni 2013 college van burgemeester en schepenen Politie - Directie Beheer 2013_CBS_08349 Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van 3 spiegelreflexcamera's met benodigdheden voor 
de Lokale Recherchedienst van de Politiezone Gent -  Gunning

juni 2013 gemeenteraad Diensten van de Stadssecretaris 2013_GR_00805 Plaatsen van bewakingscamera' s op een niet-besloten plaats - Gentse Feesten (C.2013-1334/AZ)
augustus 2013 college van burgemeester en schepenen Facility Management 2013_CBS_10336 Overheidsopdracht van levering - Leveren van een thermische camera - Bestek ECO/2013/028 - ID 1532

oktober 2013 college van burgemeester en schepenen Facility Management 2013_CBS_12660 Overheidsopdracht van leveringen - Leveren van een thermische camera - Gunning ECO/2013/028 - ID1532

februari 2014 college van burgemeester en schepenen Facility Management 2014_CBS_02444 Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor depannages en renovaties van branddetectie-, 
brandmelding-, inbraakdetectie-installaties gaslekdetecties en systemen voor camerabewaking en 
toegangscontrole in diverse stads- en politiegebouwen - TDG/2014/081/ADV/EXP/2164 - Bestek

maart 2014 gemeenteraad Facility Management 2014_GR_00211 Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor depannages en renovaties van branddetectie-, 
brandmelding-, inbraakdetectie-installaties gaslekdetecties en systemen voor camerabewaking en 
toegangscontrole in diverse stads- en politiegebouwen - TDG/2014/081/ADV/EXP/2164 - Bestek

maart 2014 gemeenteraad Politie - Directie Beheer 2014_GR_00241 Politiezone Gent - Overheidsopdracht van leveringen - Installatie en huur van camerabewaking tijdens de 
Gentse Feesten - 2014/0161 - Bestek

april 2014 gemeenteraad Diensten van de Stadssecretaris 2014_GR_00320 Plaatsen van bewakingscamera' s op een niet-besloten plaats - Overpoortbuurt (C.2014-603/AZ)
april 2014 gemeenteraad Diensten van de Stadssecretaris 2014_GR_00321 Plaatsen van bewakingscamera' s op een niet-besloten plaats - Prostitutiebuurt Gent-Zuid (C.2014-604/AZ)

mei 2014 gemeenteraad Diensten van de Stadssecretaris 2014_GR_00460 Plaatsen van bewakingscamera's op een niet-besloten plaats - Gentse Feesten 2014 (C.2014-954/AZ)



Punten camera mei 2010-heden

Maand zitting Beslissend orgaan Departement Referentienummer Onderwerp agendapunt
juni 2014 college van burgemeester en schepenen Facility Management 2014_CBS_07459 Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor depannages en renovaties van branddetectie-, 

brandmelding-, inbraakdetectie-installaties gaslekdetecties en systemen voor camerabewaking en 
toegangscontrole in diverse stads- en politiegebouwen - TDG/2014/081/ADV/EXP/2164 - Niet-gunning

juni 2014 college van burgemeester en schepenen Politie - Directie Beheer 2014_CBS_06547 Politiezone Gent - Overheidsopdracht van leveringen - Installatie en huur van camerabewaking tijdens de 
Gentse Feesten - 2014/0161 -  Gunning

juli 2014 college van burgemeester en schepenen Facility Management 2014_CBS_08293 Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor rioleringsonderzoek met camera-inspectie - 
BOU/2014/038-ID 2293 - Bestek

juli 2014 college van burgemeester en schepenen Facility Management 2014_CBS_08533 Overheidsopdracht van werken - Depannage en herstellingscontract voor branddetectie-, brandmelding-, 
inbraakdetectie-installaties gaslekdetecties en systemen voor camerabewaking en toegangscontrole in 
diverse stads- en politiegebouwen in Gent - TDG/2014/110/ADV/EXP/2312 - Voorwaarden en procedure 
alsook gunning

september 2014 college van burgemeester en schepenen Facility Management 2014_CBS_10748 Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor depannage en renovatie van branddetectie-, 
brandmelding-, inbraakdetectie-installaties gaslekdetecties en systemen voor camerabewaking en 
toegangscontrole in diverse stads- en politiegebouwen - TDG/2014/121/ADV/EXP/INV/2392 - Bestek

oktober 2014 gemeenteraad Facility Management 2014_GR_00832 Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor depannage en renovatie van branddetectie-, 
brandmelding-, inbraakdetectie-installaties gaslekdetecties en systemen voor camerabewaking en 
toegangscontrole in diverse stads- en politiegebouwen - TDG/2014/121/ADV/EXP/INV/2392 - Bestek

november 2014 college van burgemeester en schepenen Facility Management 2014_CBS_12400 Overheidsopdracht van diensten  - Raamovereenkomst voor rioleringsonderzoek met camera-inspectie - 
BOU/2014/038-ID 2293 - Gunning

januari 2015 college van burgemeester en schepenen Facility Management 2015_CBS_00031 Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor depannage en renovatie van branddetectie-, 
brandmelding-, inbraakdetectie-installaties gaslekdetecties en systemen voor camerabewaking en 
toegangscontrole in diverse stads- en politiegebouwen - TDG/2014/121/ADV/EXP/INV/2392 - Gunning

januari 2015 college van burgemeester en schepenen Politie - Directie Beheer 2015_CBS_01089 Politiezone Gent - Overheidsopdracht van leveringen - Installatie en huur van camerabewaking tijdens het 
Lichtfestival - Gunning

januari 2015 gemeenteraad Politie - Directie Beheer 2015_GR_00121 Plaatsen van bewakingscamera' s op een niet-besloten plaats - Lichtfestival
juni 2015 gemeenteraad Politie - Directie Beheer 2015_GR_00612 Plaatsen van bewakingscamera' s op een niet-besloten plaats - Gentse Feesten 2015
september 2015 college van burgemeester en schepenen Departement Human Resources 2015_CBS_11308 Dienst Communicatie - Verkorte selectieprocedure voor de functie van adjunct van de directie - 

cameraman/-vrouw
oktober 2015 gemeenteraad Bedrijfsvoering 2015_GR_00860 Aanvraag van de Politiezone Schelde-Leie om bewakingscamera's te plaatsen en te gebruiken op een niet-

besloten plaats - N60 (C.2015-347/AZ)
november 2015 college van burgemeester en schepenen Politie - Directie Beheer 2015_CBS_13675 Betaalbaarstelling van de factuur voor de aansluiting op het elektriciteitsnet van de camerabewaking in de 

Overpoort- en de Zuidbuurt van de stad Gent
maart 2016 college van burgemeester en schepenen Politie - Directie Beheer 2016_CBS_03196 Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop en installatie van een accupack voor een cameravoertuig - 

2015/1301 - Gunning
april 2016 gemeenteraad Bedrijfsvoering 2016_GR_00310 Aanvraag van Stad Gent (Mobiliteitsbedrijf) om bewakingscamera's te plaatsen en te gebruiken op niet-

besloten plaatsen (C.2016-0433/AZ)
april 2016 gemeenteraad Politie - Directie Beheer 2016_GR_00403 Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een meldtafel cameratoezicht voor de Dienst Zonale 

Sturing  - 2015/1243 - Bestek
mei 2016 college van burgemeester en schepenen Departement Human Resources 2016_CBS_06023 Dienst Communicatie - Aanwerving van een adjunct van de directie - cameraman/-vrouw (m/v/x) in 

vervanging van ziekte
juni 2016 gemeenteraad Bedrijfsvoering 2016_GR_00712 Plaatsen van bewakingscamera' s op een niet-besloten plaats - Gentse Feesten 2016 - C.2016-0840/AZ
augustus 2016 college van burgemeester en schepenen Politie - Directie Beheer 2016_CBS_09686 Overheidsopdracht van leveringen - Huren van een bijkomende back-up server voor de camerabewaking 

tijdens de Gentse Feesten 2016 - Gunning
augustus 2016 college van burgemeester en schepenen Politie - Directie Beheer 2016_CBS_09687 Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een meldtafel cameratoezicht voor de Dienst Zonale 

Sturing - 2015/1243 - Gunning
september 2016 gemeenteraad Bedrijfsvoering 2016_GR_00770 Aanvraag van de Stad Gent (Mobiliteitsbedrijf) om bewakingscamera's te plaatsen en te gebruiken op niet-

besloten plaatsen (C.2016-0433/AZ)
november 2016 gemeenteraad Bedrijfsvoering 2016_GR_01048 Plaatsen van bewakingscamera' s op een niet-besloten plaats - Gentse Winterfeesten 09 december 2016 - 

08 januari 2017 - C.2016-1375/AZ
november 2016 gemeenteraad Politie - Directie Beheer 2016_GR_01015 Overheidsopdracht van leveringen - Leveren van  spiegelreflexcamera's + benodigdheden - 2016/0730 - 

Bestek
december 2016 college van burgemeester en schepenen Politie - Directie Beheer 2016_CBS_15394 Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 2 spiegelrelexcamera's - 2016/0730 - Gunning

maart 2017 gemeenteraad Politie - Directie Beheer 2017_GR_00230 Overheidsopdracht van leveringen van twee warmtebeeldcamera's voor de Politiezone Gent - 2017/216 - 
Prijsvraag

april 2017 gemeenteraad IVA Mobiliteitsbedrijf 2017_GR_00350 Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van camera's - MB 
17/2017 - Bestek

mei 2017 gemeenteraad Bedrijfsvoering 2017_GR_00426 Politiezone Gent - Plaatsen en gebruiken van bewakingscamera' s op een niet-besloten plaats ter 
ondersteuning van de werking van het Overlastteam (C.2017-0305/AZ)

juni 2017 college van burgemeester en schepenen Politie - Directie Beheer 2017_CBS_06441 Overheidsopdracht van leveringen van twee warmtebeeldcamera's  voor de Politiezone Gent - 17/216 - 
Gunning

juni 2017 college van burgemeester en schepenen Politie - Directie Beheer 2017_CBS_06949 Overheidsopdracht van leveringen - Camerabewaking tijdens de Gentse Feesten 2017 - Huren van een 
bijkomende back-up server en extra camera's - 2014/0161 - Procedure en voorwaarden - vaststelling en 
gunning

juni 2017 gemeenteraad Bedrijfsvoering 2017_GR_00718 Plaatsen van bewakingscamera' s op een niet-besloten plaats - Gentse Feesten 2017 - C.2017-0797/AZ
oktober 2017 college van burgemeester en schepenen IVA Mobiliteitsbedrijf 2017_CBS_11013 Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van camera's - MB 

17/2017 - Gunning
november 2017 gemeenteraad Bedrijfsvoering 2017_GR_01042 Plaatsen van bewakingscamera' s op een niet-besloten plaats - Gentse Winterfeesten 8 december 2017 - 7 

januari 2018 - C.2017-1515/AZ
december 2017 gemeenteraad Bedrijfsvoering 2017_GR_01260 Plaatsen van bewakingscameras op een niet-besloten plaats - Lichtfestival editie 2018 van 31 januari tot en 

met 4 februari - C.2017-1677/AZ
januari 2018 college van burgemeester en schepenen Politie - Directie Beheer 2018_CBS_00293 Overheidsopdracht van  leveringen - Installatie en huur van camerabewaking tijdens het Lichtfestival 2018 - 

Procedure en voorwaarden - vaststelling en gunning
januari 2018 gemeenteraad Bedrijfsvoering 2018_GR_00027 Gebruiken van reeds bestaande ANPR-camera’s als bewakingscamera op een niet-besloten plaats – R4 

Sifferdok – C.2015-1593/AZ.
maart 2018 gemeenteraad Politie - Directie Beheer 2018_GR_00259 Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een ANPR-camera ingebouwd in een voertuig en een 

snelheidshandhavingsvoertuig uitgerust met pre-installatie voor de digitale snelheidsmeter NK7 - 2 
percelen - 2018/0258 - Bestek

april 2018 college van burgemeester en schepenen Politie - Directie Beheer 2018_CBS_05192 Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een ANPR-camera ingebouwd in een voertuig en een 
snelheidshandhavingsvoertuig uitgerust met pre-installatie voor de digitale snelheidsmeter NK7 - 2 
percelen - 2018/0258 - Gunning

mei 2018 college van burgemeester en schepenen Politie - Directie Beheer 2018_CBS_07205 Overheidsopdracht van leveringen - Installatie en huur van camerabewaking tijdens de Gentse Feesten 
2018  - 2018/0419 - Bestek - vaststelling en gunning

mei 2018 gemeenteraad Bedrijfsvoering 2018_GR_00452 Aanvraag van Stad Gent (Mobiliteitsbedrijf) voor gebruik van een scanvoertuig met mobiele 
bewakingscameras voor uitvoeren pilootproef parkeercontrole op niet-besloten plaatsen (C.2018-0520/AZ)

juni 2018 college van burgemeester en schepenen Bedrijfsvoering 2018_CBS_08088 Aanvraag van de Politiezone Gent tot het gebruik van mobiele camera' s (bodycams) op niet-besloten 
plaatsen alsook in voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen en niet-voor het publiek toegankelijke 
besloten plaatsen  - Zomernacht en Gentse Feesten 2018 -

juni 2018 gemeenteraad Bedrijfsvoering 2018_GR_00624 Aanvraag van de Politiezone Gent tot het plaatsen van tijdelijke vaste camera' s op niet-besloten plaatsen - 
Gentse Feesten 2018 - C.2018-0729/AZ



Punten camera mei 2010-heden

Maand zitting Beslissend orgaan Departement Referentienummer Onderwerp agendapunt
juni 2018 gemeenteraad Bedrijfsvoering 2018_GR_00654 Aanvraag van de Politiezone Gent tot het gebruik van mobiele camera' s (bodycams) op niet-besloten 

plaatsen alsook in voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen en niet-voor het publiek toegankelijke 
besloten plaatsen  - Zomernacht en Gentse Feesten 2018 -

juli 2018 college van burgemeester en schepenen Bedrijfsvoering 2018_CBS_08783 Optreden in rechte - Politiezone Gent - beschadiging camera (C2017-1759/IVR)

augustus 2018 college van burgemeester en schepenen Bedrijfsvoering 2018_CBS_09391 Optreden in rechte - Politiezone Gent - beschadiging camera (C2018-0889/IVR)

september 2018 gemeenteraad Departement Facility Management 2018_GR_00732 Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en onderhoud op camera’s 
en video management software voor de groep Gent -TDG/2018/022/SDS/INV-EXP/4538 - Bestek

oktober 2018 college van burgemeester en schepenen Politie - Directie Beheer 2018_CBS_12516 Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van signalisatieborden camerabewaking en 
verkeersbordpalen - 2018/0950 - Bestek

december 2018 college van burgemeester en schepenen Departement Facility Management 2018_CBS_15252 Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor depannage en renovatie van branddetectie-, 
brandmelding-, inbraakdetectie-installaties gaslekdetecties en systemen voor camerabewaking en 
toegangscontrole in diverse stads- en politiegebouwen - TDG/2018/031/SDS/EXP/4602 - Procedure en 
voorwaarden - vaststelling en gunning

januari 2019 college van burgemeester en schepenen 
/ vast bureau

Politie - Directie Beheer 2019_CVB_00388 Overheidsopdracht van  leveringen - Aankoop van signalisatieborden camerabewaking en 
verkeersbordpalen - 2018/0950 - Gunning

maart 2019 college van burgemeester en schepenen 
/ vast bureau

Departement Facility Management 2019_CVB_03291 Overheidsopdracht werken - Raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en onderhoud op camera’s en 
video management software voor de groep Gent -TDG/2018/022/SDS/INV-EXP/4538 - Gunning

april 2019 gemeenteraad / raad voor 
maatschappelijk welzijn

Bedrijfsvoering 2019_GRMW_00458 Aanvraag van de Stad Gent (Mobiliteitsbedrijf) om ANPR-camera's te plaatsen en te gebruiken op niet-
besloten plaatsen

mei 2019 college van burgemeester en schepenen 
/ vast bureau

Bedrijfsvoering 2019_CVB_07224 Aanvraag van de Politiezone Gent tot het gebruik van mobiele camera' s (bodycams) op niet-besloten 
plaatsen alsook in voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen en niet-voor het publiek toegankelijke 
besloten plaatsen  - Gentse Feesten, Overpoort, grootschalige evenementen en onverwachte ernstige 
rellen op het grondgebied van Politiezone Gent

juni 2019 college van burgemeester en schepenen 
/ vast bureau

Bedrijfsvoering 2019_CVB_07931 Collegebesluit 2019_CVB_07613 van 6 juni 2019  - Aanvraag van de Politiezone Gent tot het plaatsen en 
gebruiken van tijdelijke vaste camera' s op niet-besloten plaatsen tijdens de Gentse Feesten 2019 - Advies  - 
Bijlagen

juni 2019 gemeenteraad / raad voor 
maatschappelijk welzijn

Bedrijfsvoering 2019_GRMW_00679 Aanvraag van de Politiezone Gent tot het gebruik van mobiele camera' s (bodycams) op niet-besloten 
plaatsen alsook in voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen en niet-voor het publiek toegankelijke 
besloten plaatsen  - Gentse Feesten, Overpoort, grootschalige evenementen en onverwachte ernstige 
rellen op het grondgebied van Politiezone Gent

juni 2019 gemeenteraad / raad voor 
maatschappelijk welzijn

Bedrijfsvoering 2019_GRMW_00738 Aanvraag van de Politiezone Gent tot het plaatsen en gebruiken van tijdelijke vaste camera's op niet-
besloten plaatsen tijdens de Gentse Feesten 2019

juni 2019 gemeenteraad / raad voor 
maatschappelijk welzijn

Politie - Directie Beheer 2019_GRMW_00737 Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop, installatie en configuratie van ANPR-camera's in twee 
dienstvoertuigen van de Politiezone Gent - Intekening op raamovereenkomst POL 2016-008 van de 
Politiezone Westkust

augustus 2019 college van burgemeester en schepenen 
/ vast bureau

Politie - Directie Beheer 2019_CVB_10457 Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop, installatie en configuratie van ANPR-camera's in twee 
dienstvoertuigen van de Politiezone Gent- Plaatsen van een bestelling via een raamovereenkomst van 
Politiezone Westkust

oktober 2019 gemeenteraad / raad voor 
maatschappelijk welzijn

Bedrijfsvoering 2019_GRMW_00973 Aanvraag van de Politiezone Gent tot het verkrijgen van een principiële toestemming voor het zichtbaar 
gebruik van vaste camera's in een niet-besloten plaats, nl. de Zuid- en Overpoortbuurt

oktober 2019 gemeenteraad / raad voor 
maatschappelijk welzijn

Bedrijfsvoering 2019_GRMW_00974 Aanvraag van de Politiezone Gent tot het verkrijgen van een principiële toestemming voor het zichtbaar 
gebruik van mobiele ANPR-camera' s op het grondgebied van Politiezone Gent

november 2019 gemeenteraad / raad voor 
maatschappelijk welzijn

Bedrijfsvoering 2019_GRMW_01117 Aanvraag van AGB Kunsten & Design (MSK) om vaste bewakingscamera's te plaatsen en te gebruiken op 
niet-besloten plaatsen

december 2019 college van burgemeester en schepenen 
/ vast bureau

Departement Samenleven, Welzijn 
en Gezondheid

2019_CVB_14463 Toekenning van een subsidie op basis van  het "Subsidiereglement voor etnisch culturele 
diversiteitsprojecten en/of -activiteiten" -  Project:  "CAMERAden"

december 2019 college van burgemeester en schepenen 
/ vast bureau

Politie - Directie Beheer 2019_CVB_14900 Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van een fullframe systeemcamera  - Plaatsen van 
bestelling op raamovereenkomst ECO/2018/062-ID4601  van de Stad Gent

december 2019 gemeenteraad / raad voor 
maatschappelijk welzijn

Bedrijfsvoering 2019_GRMW_01345 Aanvraag van de Politiezone Gent tot het verkrijgen van een principiële toestemming voor het zichtbaar 
gebruik van een tijdelijk vaste camera in een niet-besloten plaats, nl. Lindenlei te Gent, omgeving 
monument Michaël Lustig

maart 2020 gemeenteraad / raad voor 
maatschappelijk welzijn

Bedrijfsvoering 2020_GRMW_00310 Toestemming tot zichtbaar gebruik van de bodycam (mobiele camera) bij hoogdringendheid op het 
grondgebied van de Politiezone Gent  in het kader van het Coronavirus, COVID-19

mei 2020 gemeenteraad / raad voor 
maatschappelijk welzijn

Bedrijfsvoering 2020_GRMW_00565 Aanvraag van de Politiezone Gent voor het inzetten van twee tijdelijke vaste camera's in het kader van de 
overlastproblematiek aan de Brugse Poort

juni 2020 gemeenteraad / raad voor 
maatschappelijk welzijn

Bedrijfsvoering 2020_GRMW_00723 Aanvraag van de Politiezone Gent tot het verkrijgen van een principiële toestemming voor het zichtbaar 
gebruik van tijdelijk vaste camera' s in een niet-besloten plaats, nl. grondgebied Politiezone Gent  in het 
kader van het coronavirus - COVID 19

juni 2020 gemeenteraad / raad voor 
maatschappelijk welzijn

Bedrijfsvoering 2020_GRMW_00724 Aanvraag van de Politiezone Gent tot het verkrijgen van een principiële toestemming voor het zichtbaar 
gebruik van tijdelijk vaste camera' s in een niet-besloten plaats, nl. grondgebied Politiezone Gent  in het 
kader van sluikstort

augustus 2020 college van burgemeester en schepenen 
/ vast bureau

Bedrijfsvoering 2020_CVB_08297 Aanvraag van de Politiezone Gent tot het verlengen van de principiële toestemming van 22 juni 2020 voor 
het zichtbaar gebruik van tijdelijk vaste camera' s in een niet-besloten plaats, nl. grondgebied Politiezone 
Gent  in het kader van het coronavirus - COVID 19

september 2020 college van burgemeester en schepenen 
/ vast bureau

Departement HR - Selectie 2020_CVB_08788 Departement FM - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de 
functie van hoofdtechnisch medewerker (toegangscontrole, brand- en inbraakbeveiligingsinstallaties, 
camerabewaking) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden

september 2020 gemeenteraad / raad voor 
maatschappelijk welzijn

Bedrijfsvoering 2020_GRMW_00868 Aanvraag van de Politiezone Gent tot het verlengen van de principiële toestemming van 22 juni 2020 voor 
het zichtbaar gebruik van tijdelijk vaste camera' s in een niet-besloten plaats, nl. grondgebied Politiezone 
Gent  in het kader van het coronavirus - COVID 19

oktober 2020 college van burgemeester en schepenen 
/ vast bureau - personeel

Departement HR - Selectie 2020_CVBP_00527 Departement FM – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne 
personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van hoofdtechnisch medewerker 
(toegangscontrole, brand- en inbraakbeveilingsinstallaties, camerabewaking) (m/v/x)

november 2020 college van burgemeester en schepenen 
/ vast bureau - personeel

Departement HR - Selectie 2020_CVBP_00563 Departement FM - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de 
geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en 
aanwerving voor de functie van hoofdtechnisch medewerker (toegangscontrole, brand- en 
inbraakbeveiligingsinstallaties, camerabewaking) (m/v/x)

januari 2021 college van burgemeester en schepenen 
/ vast bureau

Departement HR - Selectie 2021_CVB_00816 Departement FM - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de 
functie van hoofdtechnisch medewerker (toegangscontrole, brand- en inbraakbeveiligingsinstallaties, 
camerabewaking) (m/v/x)

februari 2021 college van burgemeester en schepenen 
/ vast bureau - personeel

Departement HR - Selectie 2021_CVBP_00125 Departement FM - Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne 
personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van hoofdtechnisch medewerker 
(toegangscontrole, brand- en inbraakbeveiligingsinstallaties, camerabewaking) (m/v/x)

maart 2021 college van burgemeester en schepenen 
/ vast bureau - personeel

Departement HR - Selectie 2021_CVBP_00172 Departement FM - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de 
geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en 
aanwerving voor de functie van hoofdtechnisch medewerker (toegangscontrole, brand- en 
inbraakbeveiligingsinstallaties, camerabewaking) (m/v/x)



Punten camera mei 2010-heden

Maand zitting Beslissend orgaan Departement Referentienummer Onderwerp agendapunt
april 2021 college van burgemeester en schepenen 

/ vast bureau
Bedrijfsvoering 2021_CVB_05115 lnplantingsplan zichtbare tijdelijke vaste camera' s op het grondgebied Politiezone Gent  in het kader van 

het coronavirus - COVID 19
april 2021 gemeenteraad / raad voor 

maatschappelijk welzijn
Bedrijfsvoering 2021_GRMW_00472 Aanvraag van de Politiezone Gent tot het verkrijgen van een principiële toestemming voor het zichtbaar 

gebruik van tijdelijk vaste camera' s in een niet-besloten plaats, nl. grondgebied Politiezone Gent  in het 
kader van het coronavirus - COVID 19

juni 2021 college van burgemeester en schepenen 
/ vast bureau

IVA Mobiliteitsbedrijf 2021_CVB_08134 Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van camera's - MB 
17/2017 - Wijziging van de opdracht

september 2021 gemeenteraad Bedrijfsvoering 2021_GR_00139 Aanvraag van de Politiezone Gent tot het verkrijgen van een principiële toestemming voor het zichtbaar 
gebruik van tijdelijk vaste camera' s in een niet-besloten plaats, nl grondgebied Politiezone Gent  in het 
kader van het lichtfestival 2021

oktober 2021 gemeenteraad Bedrijfsvoering 2021_GR_00306 Voorstel tot raadsbesluit bij hoogdringendheid van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Geweldincidenten 
Zuidpark: installeren camera’s en degelijke verlichting

juni 2018 gemeenteraad Bedrijfsvoering 2018_GR_00654 Aanvraag van de Politiezone Gent tot het gebruik van mobiele camera' s (bodycams) op niet-besloten 
plaatsen alsook in voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen en niet-voor het publiek toegankelijke 
besloten plaatsen  - Zomernacht en Gentse Feesten 2018 -

juni 2019 gemeenteraad / raad voor 
maatschappelijk welzijn

Bedrijfsvoering 2019_GRMW_00679 Aanvraag van de Politiezone Gent tot het gebruik van mobiele camera' s (bodycams) op niet-besloten 
plaatsen alsook in voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen en niet-voor het publiek toegankelijke 
besloten plaatsen  - Gentse Feesten, Overpoort, grootschalige evenementen en onverwachte ernstige 
rellen op het grondgebied van Politiezone Gent

september 2019 gemeenteraad / raad voor 
maatschappelijk welzijn

Bedrijfsvoering 2019_GRMW_00951 Toestemming tot gebruik bij hoogdringendheid van een bodycam door de Politiezone Gent in het kader van 
een specifieke opdracht

maart 2020 gemeenteraad / raad voor 
maatschappelijk welzijn

Bedrijfsvoering 2020_GRMW_00310 Toestemming tot zichtbaar gebruik van de bodycam (mobiele camera) bij hoogdringendheid op het 
grondgebied van de Politiezone Gent  in het kader van het Coronavirus, COVID-19


