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Kijk-op Actua @ 
Gent, 17 januari 2012 

 

1. Kerntaken- en efficiëntiedebat (zie onze nota aan de Burgemeester): 
a. Het bestuur beantwoordt onze vragen rond dit thema. 
b. Vooral vragen worden gesteld van het ACV Openbare – Diensten  rond transparantie rond 

het document. Als wij vragen naar details wordt naar de departementen of de diensten 
zelf verwezen. 

c. Wij uiten onze bezorgdheid naar privatisering toe van sommige diensten of afdelingen in 
de toekomst. We stellen vast dat uitvoerende diensten uitgehold worden. 

d. Vooral de zin “Make or Buy” analyse baart ons zorgen. Vooral als het gaat over ‘diensten’, 
want dan gaat het over personeel. 

e. Het bestuur maakt de belofte verder te communiceren naar de vakbonden en hen 
nauwer te betrekken bij het volledige dossier. 

f. Voor alle duidelijkheid, dit dossier is een dossier van het bestuur van de Stad Gent, Stad 
Gent ligt aan de oorsprong van dit dossier. 

 
2. Vrijwillige 4 dagenweek 

a. Mevrouw Messelis geeft aan dat er geen goedkeuringen meer worden gegeven 
aangezien dit door de  overheid niet meer tot verlenging is goedgekeurd. 

b. De vakbonden wijzen er op dat dit geen correcte info is en dat er rond dit probleem nog 
steeds rond tafel wordt gezeten. Het is dus beter nog even te wachten met 
communicatie. 
 

3. Overleg arbeidsreglementen. 
a. De heer Van Dijck leest een brief voor  van de inspectie sociale wetten die de klacht van 

het VSOA verwerpt rond het alcoholreglement in de arbeidsreglementen. 
4. Varia: 

a. Wij klagen als ACV-Openbare Diensten aan dat men een gedeelte van het 
reserveringsgeld voor personeelsevenementen in de stadskas verdwijnt. We juichen toe 
dat men 1€ schenkt aan het goede doel, maar de rest van het reserveringsgeld zou terug 
naar het personeel moeten vloeien indien men naar het evenement gaat. 
Het bestuur wenst daar niet op in te gaan.. 

 
b. De heer directeur recrutering en selectie signaleert dat er bij de selectieproef 

hoofdtechnisch medewerker onleesbare kopieën zijn rondgedeeld. Dit gedeelte van de 
proef wordt bij de puntentoekenning niet meegerekend. 

 
Namens uw ACV-delegatie: Eliat Francois, Sinjan Charles en Van De Wiele Lydie, Lootens Erwin, 
Wieme Peter 
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