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Kijk-op Actua @  
Gent, 10 september 2014 

Beste collega’s 
 
Zoals jullie was beloofd naar aanleiding van de besprekingen in juli 2014 rond het protocol Gentse 
Feesten houden we u graag op de hoogte van de stappen die we reeds hebben gezet.  
 
Op het eerste overleg met de schepen (werkgroep administratie-vakbonden) na het verlof werd door 
het ACV met steun van de andere vakbonden (waarvoor dank) gevraagd naar de stand van zaken in dit 
belangrijk dossier.  
 
Hieronder citeren we het verslag van deze vergadering over dit punt:  
“De heer Lootens vraagt of het bestuur al een beslissing heeft genomen over een mogelijke aanpassing 
van het protocol voor de Gentse Feesten.  
Schepen De Regge antwoordt van niet.  
De heer Van Dyck meldt aanvullend dat het bestuur voor het nemen van een correcte beslissing 
cijfermateriaal had opgevraagd. Daarvoor moesten alle prestaties van de voorbije Gentse Feesten zijn 
verwerkt, wat pas na de loonrun van augustus 2014 kon. De Dienst Personeelsbeheer heeft daardoor pas 
eind augustus alle cijfers kunnen finaliseren en aan schepen De Regge kunnen overmaken, die dit nu aan 
het college kan voorleggen.  
Schepen De Regge meldt dat ze hierop later terugkomt. “ 
 
We vinden het belangrijk dat u als betrokkenen zo snel mogelijk en als eerste op de hoogte bent van wat 
we doen. Mocht u hierover vragen of bedenkingen hebben, aarzel dan niet om onze plaatselijke 
militanten Christian Cnudde en Peter Schiettecatte te contacteren of neem contact op met  
Erwin Lootens of met François Eliat-Eliat. 
 
We houden u verder op de hoogte! 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Peter Wieme 
Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 

ACV houdt zijn beloften aan het  
personeel van de Dienst Feestelijkheden 
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