
 

2193246000 

  

departement Personeel 
dienst Werving & Loopbaan  

Provincieraadsbesluit 

betreft Projecten 
Opmaak inventaris in het kader van het project "GIS-
coördinator ten behoeve van lokale overheden" (uitbreiding). 

verslaggever Geert Versnick 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikel 100, §2, van het Provinciedecreet; 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 17 december 2008 houdende de 
vaststelling van de rechtspositieregeling voor het provinciepersoneel en latere 
wijzigingen; 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 29 april 2009 betreffende de 
integrale vaststelling van het nieuwe organogram en de nieuwe 
personeelsformatie en latere wijzigingen;  

Gelet op de provincieraadsbesluiten van 16 december 2009, 20 januari 
2010 en 10 februari 2010 houdende de goedkeuring van functiebeschrijvingen; 

Gelet op de besluiten van het Hoofd van het personeel van 18 augustus 
2009, 17 december 2009, 20 januari 2010, 5 februari 2010 en 17 februari 2010 
houdende de goedkeuring van de functiebeschrijvingen; 

 Overwegende dat conform artikel 100, paragraaf 2, van het 
provinciedecreet personeelsleden in contractueel verband in dienst kunnen 
worden genomen om aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te 
voldoen, voor in tijd beperkte acties of voor een buitengewone toename van 
het werk, om aanvullende en specifieke opdrachten te vervullen, om te 
voorzien in personeelsbehoeften die door een andere overheid gesubsidieerd 
worden en om te voorzien in de uitvoering van taken die een bijzondere 
expertise vereisen; 

 Overwegende dat in de provincieraad van 9 oktober 2013 het project 
"GIS-coördinator ten behoeve van lokale overheden" werd goedgekeurd met 
een contractuele bezetting van 1 VTE GIS-coördinator; 

 Overwegende dat in het bijgevoegde projectverslag, een verantwoorde 
en aangepaste contractuele personeelsbezetting werd opgemaakt met 
bijhorende functiebeschrijving; 
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2.   Motivering 

De deputatie is omwille van haar actieve beleid, de financiering en de decretale 
verplichtingen genoodzaakt bepaalde taken projectmatig te realiseren. In het 
bijgevoegd projectverslag is een verantwoorde en aangepaste contractuele 
personeelsbezetting opgemaakt met bijhorende functiebeschrijving; 

De doelstellingen van het project kunnen enkel gerealiseerd worden indien er 
voldoende personele ondersteuning is. Personeelsleden in contractueel 
verband in dienst nemen kan om aan uitzonderlijke en tijdelijke 
personeelsbehoeften te voldoen, voor in tijd beperkte acties of voor een 
buitengewone toename van werk, om aanvullende en specifieke opdrachten te 
vervullen, om te voorzien in personeelsbehoeften die door een andere overheid 
gesubsidieerd worden en om te voorzien in uitvoering van taken die een 
bijzondere expertise vereisen (provinciedecreet art. 100, § 2); 

Het onderhavige project is ter advies voorgelegd aan het managementteam op 
10 maart 2014; 

Het onderhavige project is voorgelegd aan deputatie op 13 maart 2014; 

Het protocol betreffende onderhavig project is voorgelegd aan de 
vakorganisaties. 

3.   Besluit 

Met 66 ja-stemmen 

§1. De uitbreiding van de contractuele personeelsbezetting van het 
project "GIS-coördinatorschap ten behoeve van lokale overheden"" en de 
bijhorende nieuwe functiebeschrijving wordt als volgt vastgesteld: 2 VTE GIS-
operatoren (C1 – C2 – C3).  

 §2. De uitbreiding van het project heeft een looptijd tot 31/12/2018 
(einde van de huidige legislatuur).  

 §3. In de personeelsformatie van IVA eGov worden 2 VTE GIS-
operatoren toegevoegd. 

Gent, 26 maart 2014 

namens de Provincieraad: 

de provinciegriffier, de voorzitter, 
Albert De Smet Marc De Buck 
 


