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Bart Blommaert (Open Vld) op 29-08-2020 11.25 
  
Vraag gericht aan:
de deputatie 
  
Betreft (onderwerp): 
Reparatiebesluit Deputatie 25 juni 2020 
  
Duiding provinciaal belang van de vraag: 
Selectieprocedure leidinggevende functie Oost-Vlaanderen 
  
Concrete vragen:
Geachte, Naar aanleiding van de verschillende tussenkomsten tijdens de laatste provincieraad
(17/06) en klacht ingediend bij Agentschap Binnenlands Bestuur (01/07) waarbij de werkwijze van
de selectieprocedure in vraag wordt gesteld, heeft de Deputatie in zijn zitting op 25/06 achteraf een
toevoeging gedaan aan de vacantverklaring van betreffende functie: Uit het deputatiebesluit van 25
juni: 2. Motivering Op 9 april 2020 werd beslist om de voltijdse functie van
hoofdingenieur-directeur (Ayb), bij het Logistiek departement – directiecel in te vullen via een
volwaardige procedure van bevordering. Deze selectie via de procedure van bevordering is een
afwijking op de algemene lijn voor het invullen van functies, maar is conform artikel 15 § 5 van de
rechtspositieregeling voor het provinciepersoneel, waarin bepaald wordt dat de aanstellende
overheid gemotiveerd kan afwijken van de algemene lijn. Deze motivering moet evenwel
uitdrukkelijk in het besluit worden opgenomen. • 3. Besluit Enig artikel In artikel 2 van het besluit
van de deputatie van 9 april 2020 wordt volgende zin toegevoegd: "Door de invulling via een
procedure van bevordering wordt toepassing gemaakt van volgende beleidslijn, terug te vinden in
de strategische nota bij het meerjarenplan 2020-2025: Waar mogelijk zetten we vacatures eerst
intern open om werknemers binnen de organisatie een nieuwe uitdaging te bieden.". Waarom nu
deze aanpassing? Waarom heeft men in de ontbrekende motivering enkel verwezen naar de tekst
uit de strategische nota en niet naar de reeds uitgewerkte beleidslijn zoals goedgekeurd op 14
februari 2019? Ter info: Waarmee is de deputatie op 14/2/2019 akkoord gegaan? • De werkwijze
van invullen van vacatures, nl stap 1: inzetten op jobruil, heroriëntering/herplaatsing, interne
verschuiving en interne oproep stap 2: vacantverklaring met in eerste instantie interne mobiliteit en
in tweede instantie bevordering en aanwerving • Het schrappen van de diplomavereisten bij interne
mobiliteit en bevordering ("dit om de toegang tot heel wat functies niet uit te hollen") Bart
Blommaert Provincieraadslid OpenVld 
  


