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Gemeentepersoneel legt werk even neer
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Arbeiders en poetsvrouwen trokken maandag naar het gemeentehuis voor meer uitleg.

SINT-KATELIJNE-WAVER - Een 50-tal arbeiders van het gemeentepersoneel in SintKatelijne-Waver legde maandag het werk neer en trok naar de burgemeester om meer
uitleg te krijgen over de 25 aangekondigde ontslagen. Vooral het technisch personeel
maakt zich zorgen.
Het meerjarenplan tot eind 2018 lokte een storm van protest uit bij het gemeentepersoneel. ‘Ze
zijn voornamelijk ontevreden over de onzekerheid. Vooral de arbeiders en de poetsvrouwen zijn
bang’, zegt vakbondsvrouw Katrien Geets van het ACV. ‘Bij de poetsvrouwen zouden vijf
ontslagen vallen. Ook op het technisch personeel gaat het bestuur besparen. Had men eerst naar
het personeel geluisterd, dan was het ongenoegen nooit zo groot geweest.’
Maandag trokken arbeiders en poetsvrouwen naar het kantoor van burgemeester Kristof Sels (NVA) voor meer uitleg. ‘Ik begrijp de bezorgdheid van het technisch personeel. Ik apprecieer ook
ten zeerste wat zij doen, zoals werken in weer en wind’, legt de burgemeester uit. ‘Maar men
moet nu eenmaal ook begrijpen dat door de sluiting van een deel van ons patrimonium, zoals het
zwembad Leyland, er minder personeelsleden nodig zijn.’
‘Naakte ontslagen proberen we te vermijden. We kijken wie pensioengerechtigd is en gaan die
personen wellicht niet vervangen’, aldus Sels. ‘Het klopt dat we daar nog geen namen op kunnen
plakken. Maar een personeelsbestand is voortdurend in beweging. Daarom is dit momenteel nog
niet aan de orde.’

Op de gemeenteraad van 16 december zal het dossier alvast worden voorgelegd. Het bestuur
bestelde inmiddels een audit om de efficiëntie van de werking van het personeelsbestand te
bekijken. ‘Vreemd dat de burgemeester nu zegt dat de besparingen qua personeel eventueel niet
nodig zijn. Dat het personeelsbestand behouden blijft mits andere besparingen. Hier wacht men
op de input van de arbeiders. Ook de externe audit zou dit deels moeten bepalen’, hekelt Jos
Moeyersons (Vlaams Belang). ‘Door de slechte communicatie heerst er momenteel een slechte
sfeer onder de arbeiders en het andere gemeentepersoneel. Daarom willen we als fractie dit punt
al op de gemeenteraad van 2 december laten agenderen.’
Katrien Geets heeft haar twijfels over de audit. ‘Wat noemt het bestuur efficiënt? Voor deze
discussie is het nu al te laat.’

