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Beste lezer,

De interne staatshervorming blijft de gemoederen beroeren. Fusies van gemeenten, de
integratie van OCMW en gemeente, de toekomst van deze of gene provinciale instelling: ze
blijven stuk voor stuk het nieuws halen. Ook in de commissie voor Bestuurszaken en
Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement worden ze steevast besproken, naast andere
thema's waarover u hieronder meer kunt lezen. 

Veel leesplezier,

Bert. 

Interimarbeid bij overheid
nuttig en nodig
De invoering van uitzendarbeid bij de
Vlaamse overheid en de lokale besturen is
een goeie zaak. Dat bepleitte ik in De
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Ochtend (Radio 1) naar aanleiding van de
bespreking van de conceptnota van Vlaams
minister van Bestuurszaken Liesbeth
Homans. Zo laat dit de overheid als
werkgever toe een snelle oplossing te
bieden voor de vervanging van een tijdelijk
afwezig personeelslid. 

LEES MEER »

Vlaams actieplan voor groener
wagenpark
Het actieplan voor een groener wagenpark
voor de Vlaamse overheid is klaar. Onze
overheid moet een voorbeeldrol vervullen op
het vlak van duurzaamheid, niet het minst
op het vlak van mobiliteit. 

LEES MEER »

Problemen op het werk steeds
meer bespreekbaar bij
Vlaamse overheidsdiensten
In 2014 wendden 345 personeelsleden van
de Vlaamse overheid zich tot een
preventieadviseur of vertrouwenspersoon
met een klacht inzake psychosociaal welzijn
op het werk. Dat is een stijging met bijna 20
procent in vergelijking met twee jaar eerder:
een bewijs dat problemen op het werk bij de
Vlaamse overheid steeds meer
bespreekbaar worden.
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Theo Francken over asiel en
migratie
De asielcrisis beheerst al vele maanden het
nieuws. Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie Theo Francken staat al die tijd al in
het oog van de storm. Op 15 maart
organiseert N-VA Izegem samen met het
arrondissementeel bestuur een
gespreksavond met de staatssecretaris in
zaal ISO in Izegem.
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