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Start Sensibiliseringsactie  
Stad Gent - Gemeenteraad 21 oktober 2013 
 

ACV-Openbare Diensten vraagt dringend duidelijkheid van het 
Gentse Stadsbestuur over de komende meerjarenplanning van de 
Groep Gent! 
 

We zullen niet aanvaarden dat het ‘Sterke Merk Gent’ 
onderuit gehaald wordt door de dienstverlening, de verdienste van 
de vele personeelsleden af te bouwen, uit te hollen,  
te privatiseren,…! 
 
Met syndicale groeten 
 
Peter Wieme 
Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 
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Zet de Gentse politiek… de merknaam ‘Gent’ onder druk? 
 
Bij het schrijven van dit artikel zijn we bijna één jaar na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Op 
diverse verkiezingsdebatten was men heel duidelijk, van een daling van het personeelsbestand was geen 
sprake, ook kregen we zelfs mee dat men het percentage van de statutaire tewerkstelling in de 
komende legislatuur wil doen stijgen… 
 
Einde maart 2013 was het zo ver, het bestuur lanceerde bewarende maatregelen voor 2013… maar men 
gaf duidelijk aan geen naakte ontslagen door te voeren. Men benadrukte wel dat dit bewarende 
maatregelen zijn en dat er heel hard zou gewerkt worden aan de meerjarenplanning, de zogenaamde 
‘BBC’. 
 
Momenteel zijn we met het bestuur bezig aan onderhandelingen over een structurele samenwerking 
tussen OCMW en de Stad. Ook zijn de besprekingen over de fusie van de sociale diensten SODIGANDA 
en SODICO van Stad en OCMW volop aan de gang. 
 
We zijn ons ervan bewust dat de samenwerking van OCMW en Stad, dat deze voordelen kan opleveren. 
Ook één sociale dienst voor het personeel is een zinvolle strategie, welke wij vooral zien in functie van 
meer uitgebouwde diensten voor het personeel. 
 
Wat de structurele onderhandelingen betreft over de komende meerjarenplanning, hierover worden er 
allerhande ballonnetjes opgelaten. In bepaalde satellieten van de ‘Groep Gent’, werden er reeds 
voorstellen gelanceerd begin september, maar met de uitdrukkelijke melding dat nog niets definitief is. 
Men laat ons weten dat binnen het College van de Stad Gent alles nog verder moet besproken worden 
en men er nog niet uit is! 
 
Iedereen weet dat het merk ‘Gent’, dat dit onder andere de verdienste is van de vele werknemers 
binnen de ‘Groep Gent’! Hopelijk is het bestuur dit niet vergeten tijdens hun interne besprekingen in het 
College! 
 
Waarvoor we toch (nogmaals) een oproep voor doen, is de uitdrukkelijke vraag om inzake de 
meerjarenplanning, zo snel mogelijk binnen de ‘Groep Gent’ alle kaarten op tafel te leggen. Want naast 
geruchten, allerhande verklaringen in de media, daar heeft niemand iets aan, integendeel er komt 
hierdoor heel veel ongerustheid op de werkvloer! 
 
Uiteraard zullen wij dan intern binnen onze syndicale structuren  
deze meerjarenplanning bestuderen en beoordelen!  
Toch nog eens meegegeven (zie onze actie in juni 2011) dat  
privatiseren, afbouwen of uithollen van diensten binnen de  
‘Groep Gent’, voor het ACV niet aan de orde is!  
Alsook het niet vervangen van personeelsleden die op pensioen gaan, over deze  
maatregel zijn we heel duidelijk, dergelijke maatregelen mogen niet leiden  
tot de structurele afbouw van de huidige dienstverlening!  
 
Gent is een sterk ‘merk’ en we moeten dit samen zo houden!  
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