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OCMW-Bestuur Nazareth 
 gaat PRIVATISEREN en 23 

personeelsleden AFDANKEN uit hun 
dienstencheque onderneming!  

Gent, 21 september 2013 

Overleg ziet men in NAZARETH, niet als een werkwoord, integendeel OVERLEG en 

COMMUNICATIE is blijkbaar gewoon weg een mededeling doen! 

 

Samen met het personeel kregen we GEEN KANS om met het bestuur besprekingen te voeren over het 

BEHOUD van de TEWERKSTELLING binnen het OCMW. 

Voor alle duidelijkheid het OCMW bestuur spreekt over de 'PARTNER' maar het gaat hier over een pure 

PRIVATISERING.  

 

RESPECT en WELZIJN waar hebben we dat nog gehoord?  

 

Op de OCMW-raad van 3 september 2013 werd aan de leden van de OCMW-Raad, het dossier 

onvolledig naar voor gebracht! Toen de OCMW-Raad had gestemd (en alles had goedgekeurd), kregen we de 
mogelijkheid om vragen te stellen vanuit het publiek. Waar we toen gevraagd hebben om de leden van de 
OCMW-Raad alle informatie te geven. Pas na onze vraag werd aan de aanwezigen op de OCMW-raad meegedeeld 

dat het gaat over 23 personeelsleden (op de personeelsvergadering van een paar uur ervoor 

waren het er 21 en het werd op enkele uren tijd al 23).  

Van EERLIJKE en CORRECTE COMMUNICATIE gesproken.  

 

Wat gaan we in de TOEKOMST nog meemaken? Is dit het begin van de volledige 

PRIVATISERING van de DienstenCheque Onderneming van het OCMW? Of volgen er nog diensten? 

SOCIAAL BELEID is toch ZORG dragen voor de werknemers van het OCMW en mensen ook 

mogelijkheden bieden op een tewerkstelling binnen het OCMW (is toch een sociale opdracht van het OCMW). 
Blijkbaar geen prioriteit meer in NAZARETH! 
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In het BELEIDSPLAN van begin 2013 van de NIEUWE COALITIE en de 

verkiezingspropaganda  van vorig jaar (zie bijlagen die men online heeft gezet), vinden we niets terug over de 

(privatiserings)plannen van de OCMW-DienstenCheque Onderneming. Ook hier EERLIJKHEID in de 

COMMUNICATIE? 
 

In de beschikbare online-info spreekt men over  'Samen Werken', 'Participatie',  
'Allen aan het Werk',… Blijkt in realiteit een 'lege doos' te zijn, of verkiezingsbeloftes... 

 
Op de personeelsvergadering OCMW DienstenCheque Onderneming gaf het bestuur ook aan dat het OCMW 

destijds WINST heeft gemaakt en dat er nu geen WINST meer is. Dus als de WINST er niet meer is, dan 

PRIVATISEERT het OCMW bestuur de aangeboden dienstverlening!  

 

Op de OCMW Raad was het SOLIDARITEISPRINCIPE (komt ook uit de online-info) 

duidelijk. Meerderheid en oppositie waren heel solidair met elkaar.  

 

7 van de 9 OCMW-Raadsleden (oppositie en meerderheid) 
keurden de beslissing goed, één raadslid was heel moedig en gaf van in het begin aan zich 

te onthouden en één raadslid was afwezig.  

Blijkbaar hebben de meerderheid en oppositie elkaar gevonden! 
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