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Halt aan het  

Gentse Stadsbestuur! 
De ‘citroen’ is uitgeperst!  

Gent, 27 mei 2011 
 
 
 
       
  

 

 

Voor het ACV is de maat vol!  

1 juni 2011 

Waarschuwingsstaking! 
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Waarom STAKING op 1 juni 2011? 

We stellen vast dat er heel veel problemen zijn onder andere bij het uitvoerend personeel.  
Naar aanleiding daarvan hebben wij op 11 februari 2011 de sociale vrede opgezegd.  

Maar we blijven maar praten en praten en praten… We moeten nu oplossingen zien op het terrein! Genoeg gepraat! 
 

De Top 10 van de Gentse problemen: 
1. Saneringen: Op een recent vakbondsoverleg werd meegegeven dat het stadsbestuur verder gaat saneren op het 

personeelsbudget, m.a.w. een sanering van 20 % op het personeelsbudget met als gevolg dat er nog minder 

personeel op de werkvloer aanwezig is. De diensten krijgen minder werkingsmiddelen, waardoor de taken niet 

efficiënt kunnen uitgevoerd worden. Prioritieit geven aan het investeren in uitvoerend personeel.  

2. Nakende privatiseringen (het zogenaamde ‘Kern-Taken-Debat): 

a. Hier werden we vorig jaar mee geconfronteerd, men gaf ons mee dat dit een oefening is om een aantal 

zaken te herzien. Heel concreet, dit heeft te betekenen dat taken andermaal zullen geprivatiseerd worden. 

3. Dossier ‘Tweede Pensioenpijler contractuelen’ 

a. Als we er achter vragen, verwijst men constant van de ene schepen naar de andere schepen. Het bestuur 

blijft dit altijd maar ‘voor zich uit schuiven’, men is er mee bezig’… 

4. Dossier Maaltebruggestraat FM 

a. We hebben de problematiek reeds 2 jaar aangekaart, op 7 maart volgt er een pamflet met nogmaals de 

oplijsting van de problemen. Drie vergaderingen en enkele maanden later, krijgen we te horen ‘we zijn 

ermee bezig’. 

5. Dossier ‘Schoonmaak’ 

a. Structurele onderbezetting van de dienst 

b. Heel veel problemen rond toepassing verlof, verplaatsingen,… en loopbaanverminderingsmaatregelen 

6. Dossier ‘Dienst Kinderopvang (DIKO) 

a. Structurele onderbezetting van de dienst, heel veel ontslagnemers. Veel problemen met verlofregeling en 

het veelvuldig inzetten van het personeel op andere locaties. 

7. Personeelstekort Dienstencentra/Burgerzaken 

a. Er is een groot personeelstekort en ook hier circuleren er allerhande ‘informele’ documenten (bv. wijziging 

openingsuren tot 20 u.) 

8. Problematiek GESCO’s: We stellen vast dat er personeelsleden zijn die 30 jaar Gesco zijn. 

9. Dialoogcafé’s: In plaats van te praten in ‘dialoogcafé’s’, wat een populistische gebeuren is, moet men de vakbonden 

inlichten en overleggen over onder andere… enquêtes die men opstart, waarin men inbreuk pleegt op de medische 

geheimhouding. We zijn ervan overtuigd dat problemen moeten opgelost worden op de voorziene vergaderingen en 

niet in een ‘praatcafé’. 

10. Reorganisatie ‘Dienst Wonen’: Tijdens gesprekken over de fusie van de huisvestingsmaatschappijen, deelde men 

ons in het voorjaar mee dat voor het stadspersoneel alles is opgelost. Tot op heden werd er met de betrokken 

personeelsleden geen oplossing uitgewerkt! Wat we wel weten dat is dat de klusjesdienst zal verdwijnen, maar daar 

zit personeel in de onzekerheid! 

Onze eisen: 
Investeringen in personeel en middelen i.p.v. saneringen! 

Effectieve oplossingen aan de gestelde problemen! 
Na deze actie, komen er verdere (stakings)acties! 


