SVVO-Persbericht van 21-09-2007
CD&V wil benoemingspolitiek van gemeentepersoneel weer naar haar hand zetten: een daad van “slecht bestuur”
Het was een zeer oud zeer dat gemeentebesturen in het verleden zeer gepolitiseerde aanwervingen
van onbekwame medewerkers doorvoerden. De Vlaamse regering wilde dit tegengaan en gaf de gemeentes de kans aan te sluiten bij het Vlaams Selectiecentrum voor Overheidspersoneel om de kwaliteit en de objectiviteit van de werving te garanderen.
CD&V wil daarvan nu afstappen. Op de vraag van fractieleider Luc Verbanck bevestigde de schepen
dat tevoren inderdaad “veel kwaliteitseisen gesteld werden”. Hij wil daar nu van afstappen om de oude traditie van gepolitiseerde wervingen te openen door zelf gekozen selectieadviseurs, met het excuus dat er nu een vaste prijs ipv een prijs per aantal kandidaten zal moeten betaald worden. SVVO
betreurt dat minder objectiviteit, minder kwaliteit en het richten van selectieprocedures door de meerderheid “de oude cultuur van politisering” wil terugbrengen. Dit gaat in tegen alle tendenzen van
“goed bestuur” waarbij de administratie ook een grotere verantwoordelijkheid kreeg in de uitvoering
van het beleid. Met andere woorden: de CD&V-meerderheid wil meer ja-knikkers om bediend te worden.

SVVO ziet graag de wens van de bevolking gerespecteerd bij de naamgeving
voor het gemeenschapscentrum in Landskouter
Een tijdje geleden werd de tuin van pastoor/kardinaal Joos omgevormd tot een Pater Van de Veldepleintje. Waarom kardinaal Joos werd verbannen uit zijn eigen leefomgeving bleef voor vele inwoners
een onbegrijpelijk iets. Daarenboven werd het beeld en de gedenkplaat voor Pater Van de Velde voor
het toekomstige gemeenschapscentrum gezet. De meerderheid wil het daar nu weghalen en in de
tuin van kardinaal Joos zetten.
SVVO zag graag de wens van de bevolking geëerbiedigd. Als inderdaad blijkt dat het voorstel van
CD&V gedragen wordt , dan zal SVVO die keuze respecteren. Wij krijgen echter veel signalen dat dit
niet zo is en dat velen Kardinaal Joos in zijn eigen habitat willen. Nogal wat mensen willen het gemeenschapscentrum genoemd zien naar een historische figuur die door iedereen gedragen wordt,
ook door niet-katholieken. Daarenboven is het algemeen gekend dat Kardinaal Joos niet hoog opliep
met het gemeenschapscentrum en zijn energie heeft gestoken in de vrije school en zijn eigen omgeving.
Inwoners van Landskouter, laat u horen !!

CD&V bekritiseert openlijk het gelijke kansenbeleid van de Vlaamse regering
om het niet opstarten van de GECORO te verantwoorden
Het komt niet veel voor dat gemeentelijke raden na 6 maanden nog steeds niet opgestart zijn, en dan
nog wel de GECORO, die zo belangrijk is. Nu heeft de CD&V het ideale excuus gevonden: de Vlaamse regering wil dat de 2/3 - 1/3-regel voor vertegenwoordiging van mannen en vrouwen wordt gerespecteerd en dat is niet zo in Oosterzele.
De meerderheid heeft er niets aan gedaan om vrouwen ertoe aan te zetten hun kandidatuur te stellen.
Groen! herinnerde er daarenboven aan dat de vroegere CD&V-Groen!-meerderheid in 2002 reeds de
beleidsmaatregel nam om de minimumaanwezigheid van de andere sexe te garanderen in alle commissies en raden.
Groot was de verwondering van SVVO om te horen hoe de burgemeester en de schepen in niet mis te
verstane bewoordingen deze gelijke kansen-maatregel die toch reeds overal goed ingeburgerd is, bekritiseerden, zeker omdat het niet ging om de 50-50-regel zoals voor de verkiezingen.
SVVO diende 3 kandidaturen in van vrouwelijke kandidaten, benieuwd of de meerderheid ze zal aanvaarden.
Zie ook het afzonderlijk communiqué rond
- kinderen hebben recht om te spelen
- materiële ondersteuning van de jeugdwerking van de buitensporten
Jan Bogaert,
SVVO-voorzitter
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