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Geachte heer Hubau 
Geachte Dames en Heren van het College van Burgemeester en Schepenen 
 
Wij hebben uw brief i.v.m. ‘optreden gewestelijk secretaris Gent’ in goede orde ontvangen. In uw brief 
reageert u op de syndicale aanpak, u geeft tot op heden geen enkele inhoudelijke reactie op het dossier 
zelf. In een mail van 9 juli 2010 van het bestuur, wordt ons echter meegedeeld dat er later door het bestuur 
een reactie zal overgemaakt worden op ons omstandig schrijven van 9 juli 2010. 
 
Voor alle duidelijkheid, wij richten ons uiteraard tot het bestuur van de Gemeente Gavere, maar we willen 
u toch meegeven dat wij in het gesprek van 9 juli 2010 duidelijk hebben begrepen dat u de woordvoerder 
bent.  
 
Door in uw brief op de ‘syndicale strategie’ in te gaan en niet op de inhoudelijke kant van het dossier, geeft 
u duidelijk te kennen dat het u formeel geen enkel element aanreikt om tegen onze conclusies argumenten 
op tafel te leggen. Het gaat u dus duidelijk niet om de inhoud maar om de vorm. 
 
Trouwens, wat de syndicale strategie betreft, willen wij u hierbij nogmaals duidelijk stellen dat het voor ons 
als ACV-Openbare Diensten om de intrekking van de ontslagen gaat en tegen de privatisering.  
Een strategie die met alle betrokkenen, de gewestelijk secretaris en de leiding van de centrale, afgetoetst is 
en uiteraard dan wordt uitgevoerd. 
 
Toch nog een aantal aanvullende bedenkingen op de brief van het gemeentebestuur: 

1. Wij hebben tot op heden nog geen verslag ontvangen van de vergadering van 9 juli 2010 met het 
bestuur, de gewestelijk secretaris en de betrokken personeelsleden. Indien er nu pas een verslag 
afgeleverd wordt, stellen wij de objectiviteit en correctheid ervan nu reeds in vraag. 

2. Op onze brief van 9 juli, 12 juli en 14 juli 2010 geeft u geen enkele inhoudelijke reactie. 
3. Gezien wij als onderhandelaars niets te verbergen hebben, vinden wij het normaal dat de 

betrokken personeelsleden er bij zijn. Wij voeren een transparante syndicale aanpak. 
4. Wij blijven uiteraard bij de intrekking van de ontslagen personeelsleden. Het feit dat men zich 

daarover nog diende te beraden, was een doekje voor het bloeden…. 
5. Gezien wij op 11 juli 2010 niet tot een vergelijk zijn gekomen, is er op 12 juli 2010 een spontane 

staking uitgebroken. 
6. Tijdens de staking bent u niet overgegaan tot een verzoeningsgesprek. Integendeel er werd door 

het bestuur tijdens de stakingsactie een nieuwe ontslagbrief verstuurd  op datum van 14 juli 2010. 
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7. Op 14 juli 2010 hadden wij een gesprek (zie onze brief van 14 juli 2010) inzake de intrekking van 
één ontslag. Wij zijn op dat moment niet ingegaan op uw voorstel gezien de onwettelijkheid ervan. 
Op 14 juli 2010 werd het ontslag van het contract van onbepaalde duur niet ingetrokken, men ging 
betrokkene op hetzelfde moment een vervangingscontract aanbieden… Na onze tussenkomst werd 
dit ontslag ingetrokken zonder bovenstaande voorwaarden. 

8. U hebt mij op 16 juli 2010 een mail gestuurd. Hierin wijst u ons er op dat u als 10-jarig voorzitter 
van PWA-DCO voor dit mandaat nooit 1 euro hebt gekregen noch gevraagd. Ons inziens is dit iets 
wat totaal naast de kwestie is! 

9. U verwijst naar de ‘pers’, Wij hebben via de pers moeten vernemen dat u (we citeren): 
a. Andere redenen aanhaalt (ziekteverzuim, teamwork, flexibiliteit,… en als toetje: ‘in de 

keuken van de gemeentelijke basisschool stellen we ook problemen vast, er worden meer 
grondstoffen aangekocht dan nodig’…). Begrijp wie begrijpen kan! Dergelijke uitspraken als 
Schepen van Tewerkstelling, geeft duidelijk aan dat de ontslagen pure willekeur zijn. 

b. Meer nog, op een gegeven moment maakt u, via de pers, verwijten aan uw eigen personeel 
van het gemeentebestuur van Gavere. 

10. U spreekt steeds over respect. U moet ons eens uitleggen waarom u persoonlijk, aan een aantal 
ontslagen personeelsleden, de suggestie hebt gedaan om een tewerkstelling aan te gaan via 
PWA/DCO.  
Wij vragen ons het volgende ook af: ‘Als de poetsvrouwen niet goed genoeg zijn voor de gemeente, 
zijn ze dan wel goed genoeg voor de PWA/DCO?’. Wie misbruikt dan wie? 
Als ACV-Openbare Diensten zullen wij blijven ijveren voor de tewerkstelling bij het 
gemeentebestuur zelf en blijven wij tegen privatisering. Inzake uw toekomstige 
privatiseringsplannen betreft, zijn we dus op onze hoede! 

11. Blijkbaar komt er nog een ‘klap op de vuurpijl’… i.v.m. het gevoerde personeelsbeleid! 
 
Wij gaan er vanuit dat wanneer u voor de werknemers respect toont, u respect zal terugkrijgen. 
 
Spijtig genoeg moeten we duidelijk vaststellen dat u niet de kaart trekt van tewerkstelling bij het 
gemeentebestuur zelf.  U investeert ook niet in een goed uitgewerkt personeelsbeleid. Op onze gestelde 
‘inhoudelijke’ vragen geeft u ons geen antwoord. Dit bevestigd voor ons de willekeur. 
 
Als ACV-Openbare Diensten is het ons te doen om het inhoudelijke m.a.w. het intrekken van de ontslagen 
personeelsleden en het behoud van de tewerkstelling bij het gemeentebestuur zelf. Het is  onze taak als 
vakbond om op te komen voor het personeel. Andere (persoonlijke) belangen hebben wij niet! 
 
Het is natuurlijk voor u eenvoudiger om op de ‘man’ te spelen dan inhoudelijk te werk te gaan. 
 
Uit het schrijven blijkt duidelijk dat u niet bereid bent om over te gaan tot een verzoeningsvergadering. Een 
te betreuren houding! Wij blijven echter bereid om constructief en in wederzijds respect gesprekken te 
voeren, dit met de door ons geformuleerde doelstelling. 
 
Met vriendelijke groeten 

 
Peter Wieme 
Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 


