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PERSONEEL EN ORGANISATIE VAN DE GEMEENTE 
Het gemeentelijke takenpakket groeit, en de middelen die de hogere overheid daar tegenover stelt 
volstaan niet altijd (vaak niet) om die extra taken volledig uit te voeren. Een performante en efficiënte 
werking en dienstverlening van de gemeente is dan ook meer dan ooit nodig. De druk om te besparen 
op personeel is groot. Efficiëntie betekent echter voor ons niet noodzakelijk minder personeel, maar 
wel het zo goed mogelijk inzetten van de ruim aanwezige talenten van het gemeentepersoneel. Een 
goede verstandhouding tussen personeel en beleidsvoerders is daarbij heel belangrijk, alsook 
tewerkstelling van deze medewerkers met een gepast statuut en correcte verloning en 
pensioenregeling. Interne communicatie in de vorm van duidelijke en heldere communicatie blijft 
belangrijk en is een kerntaak van het managementteam. Aan de hand van een voldoende en aangepast 
vormings- en opleidingsbeleid willen we ervoor zorgen dat de personeelsleden gemotiveerde en 
tevreden werknemers zijn en blijven. Dat komt iedereen in de gemeente ten goede.  

De gemeente dient rekening te houden met het nieuwe Vlaamse Decreet Lokaal Bestuur. Zo wordt het 
OCMW verder geïntegreerd in de gemeente. Daartoe zijn de belangrijkste stappen al gezet, of gepland 
(herinrichting Administratief Centrum). Zwijndrecht/Burcht heeft een goed track record in het tijdig 
toepassen van maatregelen voor een beter en efficiënter bestuur.  Zo heeft de huidige coalitie al vanaf 
het begin van de legislatuur het voorzitterschap van het OCMW en het schepenambt van Sociale Zaken 
in één persoon verenigd. Dat is vanaf 2019 verplicht. Overigens doet Zwijndrecht/Burcht het nu ook 
met een schepenambt minder dan toegelaten. Voor Groen Zwijndrecht is het logisch dat er geen 
politieke mandaten (en zeker geen bezoldigde) worden ingevuld die niet noodzakelijk zijn.  

Sinds 2012 is het nieuwe systeem van de beleids- en beheercyclus (BBC) in voege, waardoor de 
gemeentelijke financiën transparanter en beter beheersbaar zijn. Groen stelt met genoegen vast dat 
de financiële toestand van de gemeente structureel gezond is. Het spreekt voor zich dat het belangrijk 
is dit zo te houden, met het oog op het behouden van de vele voordelen waar onze inwoners maximaal 
van meegenieten (lage belastingen, (vrijwel) gratis openbaar vervoer, breed sportaanbod voor 
iedereen, uitstekende kinderopvang, gevarieerd cultureel aanbod, enz.).  

Wat betreft dienstverlening moet de gemeente voor Groen actief mogelijkheden verkennen en 
uitvoeren om deze maximaal bereikbaar te maken voor alle inwoners. Initiatieven als de 
Zwijndrechtbus, die inwoners van Burcht naar het Administratief Centrum in Zwijndrecht kan  
brengen, zijn daarvoor welkom. Ook de mogelijkheid tot een ophaalpunt voor bepaalde documenten in 
het centrum van Burcht (bv. Craeyenhof) dient onderzocht te worden.  

Vanuit de Vlaamse overheid worden fusies tussen gemeenten gestimuleerd. Groen ziet op dit moment 
echter geen reden voor Zwijndrecht/Burcht om te fuseren met één van de buurgemeenten. 
Integendeel, opgeslokt worden door de stad Antwerpen of Beveren dreigt voor onze inwoners een 
groot verlies aan eigenheid, inspraak en materiële voordelen in te houden (abonnementen De Lijn, 
lage personenbelasting, provincie Oost-Vlaanderen of Antwerpen? etc.). Groen Zwijndrecht zal 
hierover zelf geen initiatief nemen de komende legislatuur, maar als het toch (al dan niet gedwongen) 
ter tafel komt, dient dit in samenspraak met de inwoners te worden bepaald en afgesloten te worden 
met een gemeentelijke volksraadpleging.   

  

  


