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Stadsbestuur kiest 

het ‘moment’ uit… 
Gent, 9 juni 2011 

   Beste 
 
In aanloop naar de staking van 9 juni 2011, stellen we vast dat het bestuur blijft 
minimaliseren en men het nodig acht om nog wat extra olie op het vuur te gieten.  

 
Bijkomend heeft men de behoefte om het op de man te spelen, uiteraard is dit ook een strategie, 
hierdoor probeert men het inhoudelijke van het dossier te ontwijken. Er was dinsdag 6 juni een overleg, 
wat eigenlijk een rondje persoonlijke aanvallen was en blijkbaar hebben ze onze ‘top 10’ nog steeds niet 
goed begrepen… 
En dan deed het Stadsbestuur er in de pers nog een schepje bovenop, blijkbaar is hun politiek ‘ego’ de 
voornaamste zorg. Een geluk dat onze opdracht als ACV een syndicale opdracht is! 
 
Op FM – Maaltebrugge, was er gisteren namiddag een personeelsvergadering, waar het personeel 
nogmaals gesteld heeft wat de problemen zijn (was het zoveelste  ‘déjà vu’ gevoel, want deze 
problemen werden reeds vele maanden geleden gesignaleerd). Het is heel duidelijk dat het 
personeelstekort één van de nijpende problemen is.  
 
Een concreet voorbeeld dat werd aangehaald, is dat een bepaalde cel van de dienst onderhoud 
gebouwen van 32 personeelsleden nu nog 18 personeelsleden telt. De uitbesteding aan een privé 
bedrijf, telt 6 personeelsleden. Toch duidelijk een sanerings- en privatiseringsbeleid! 
 

In het personeelsblad ‘moment’ van de Stad Gent van de maand juni 2011, lezen we duidelijk ‘we 
citeren: Je kunt bijvoorbeeld besparen door een aanwerving wat uit te stellen. Dat levert wel iets, maar 
het is geen structurele besparing. Die krijg je pas als je ook in de personeelsformatie zelf snijdt, zoals het 
college heeft gevraagd’! 

 
Op de ommezijde bezorgen wij u een copy het artikel uit ‘moment’. Maar de trend is toch duidelijk, of 
gaat men zijn eigen personeelsblad tegenspreken? 
 
Met vriendelijke groeten 

 
Peter Wieme 
Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 
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