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Mireille Den Hert Nieuwe Vast Afgevaardigde
We nemen een nieuwe start!
Vanaf 1 januari 2018 zal Mireille Den Hert de taak op zich nemen als nieuwe Vast Afgevaardigde Stad Gent.
In onze komende nieuwsbrief gaan we Mireille aan u voorstellen.

Dossier Disponibiliteit
ACV Openbare Diensten kreeg via een aantal leden kennis van het feit dat binnen de
Stad Gent/ OCMW Gent “ingevolge interne en structurele reorganisatie een achterstand werd opgelopen
in de besluitvorming inzake disponibiliteit”.
Dit houdt in dat verschillende statutaire personeelsleden wiens ziektekrediet is uitgeput voorlopig zonder
juridische basis een wachtgeld ontvangen aan 60% van hun laatste activiteitswedde, of een terugvordering
ontvingen/zullen ontvangen om de wedde die na uitputting ziektekrediet aan 100% werd verder betaald
terug te betalen.
Stad Gent / OCMW Gent gaf aan dit retroactief te zullen regelen door middel van een
collegebesluit/raadsbesluit waarbij de betrokken personeelsleden met terugwerkende kracht in
disponibiliteit geplaatst zullen worden.
Volgens ACV Openbare Diensten is dit echter juridisch niet correct. We hebben dit alsook aan het bestuur
meegedeeld, echter blijft het bestuur bij de genomen beslissing.
Aan betrokken personeelsleden wordt geadviseerd voorlopig niet tot terugbetaling over te gaan en (bij
voorkeur via e-mail) contact op te nemen met onze vakbondsconsulent,
Sven De Smet (09) 265 43 31 - sven.desmet@acv-csc.be.

VU: Peter Wieme Gewestelijk Secretaris ACV-Openbare Diensten Gewest Gent-Eeklo
Poel 7 - 9000 GENT – (09) 265 43 30 – e-mail: openbarediensten.gent@acv-csc.be – website: www.acv-lrb-gent.be
Niet op de openbare weg gooien
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‘Juridische stappen tegen ‘Vernietiging aanstelling 508 statutairen’
Zoals reeds eerder meegedeeld hebben wij als ACV Openbare Diensten (reeds van in het begin) het nodige
gedaan om alsook de vernietiging door Minister Homans juridisch aan te vechten. De procedure is dus
lopende!

Het ‘Rapport Lokale Besturen’ Vul onze online enquête in

ENQUÊTE: Is jouw lokaal bestuur een goede werkgever?
Volgend jaar zijn er lokale verkiezingen. In de aanloop naar die verkiezingen peilt ACV Openbare
Diensten naar de tevredenheid van het personeel in alle lokale besturen. Zo weet zowel het huidige
bestuur als het toekomstige wat er leeft bij het personeel. Je komt ook te weten hoe tevreden je zelf
bent op je werk.
De enquête loopt van 23 november 2017 tot 31 maart 2018. We gaan de werktevredenheid van het
personeel na door te kijken naar arbeidsinhoud, -voorwaarden, -omstandigheden, -verhoudingen en organisatie. De resultaten gieten we in een rapport per bestuur. Die maken we nog voor de verkiezingen
bekend. Na de verkiezingen bezorgen we het rapport ook aan de nieuwe bestuursploegen. Zo leggen we de
belangen van jou en je collega’s op tafel. Ook jij ontvangt het rapport van jouw gemeente nadat het
onderzoek is afgelopen.
Geef je mening in de enquête! Moedig al je collega’s aan om hetzelfde te doen. Hoe meer deelnemers, hoe
luider onze stem zal klinken!
De enquête invullen duurt ongeveer 10 minuten. Je komt ook te weten hoe tevreden je zelf bent op je
werk.

Klik hier om de enquête in te vullen
VU: Peter Wieme Gewestelijk Secretaris ACV-Openbare Diensten Gewest Gent-Eeklo
Poel 7 - 9000 GENT – (09) 265 43 30 – e-mail: openbarediensten.gent@acv-csc.be – website: www.acv-lrb-gent.be
Niet op de openbare weg gooien

