VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG 06/10/2020
Aanwezig

Mevrouw Zeneb BENSAFIA
Mevrouw Karla BRONSELAER
Mevrouw Katie COPPENS
De heer Luck DE RYCK
Mevrouw Claudine DE WAELE
De heer Yves DESWAENE
Mevrouw Julie DOSSCHE
De heer Bert HEYNSSENS
De heer Bart NOBELS
De heer Wim VAN DAMME
Mevrouw Caroline VAN GEYT
Mevrouw Caroline VERDOODT

Verontschuldigd

Mevrouw Kelly VAN ELSLANDE
Mevrouw Mieke VAN HECKE
Mevrouw Karlijn DEENE

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
§ Het verslag van 01/09/2020 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd;

2. Financieel en werkingsverslag:
§ Actua – coronamaatregelen: het huidige regime laat plechtigheden binnen toe tot maximaal
200 aanwezigen, voor zover een aula het toelaat zulk aantal te ontvangen met respect voor
social distancing. Koffietafels mogen nu sinds kort plaats hebben zonder beperking van aanwezigen (voorheen 50 pax) maar uiteraard alweer met respect voor distancing en horecamaatregelen.
§ Statistieken: Zelfs in de maanden na de grote corona-piek van maart tot mei blijft het aantal
crematies systematisch groter dan voorgaande jaren. Hittegolven zijn daarvoor een gedeeltelijke verklaring.
§ Voorbereiding agenda buitengewone algemene vergadering / gefinaliseerde her-prognoses van
Resultaat 2020 en Begroting 2021: de agenda voor de BAV wordt goedgekeurd, alsook de herprognose van het Resultaat 2020 (72.628 euro boekhoudkundig verlies) en de Begroting 2021
(afsluitend met 4.600 euro boekhoudkundige winst). De verschillen met de voorlopige cijfers
zoals gepresenteerd in september worden toegelicht.

§ Algemene Vergadering TMVS dd. 08/12/2020: Hans Masuy en Sven De Backer worden aangesteld als vertegenwoordiger en spreken onderling af wie zal deelnemen;

3. Crematorium Westlede:
§ Stand van zaken overheidsopdracht wijnen & cava: 7 aanbieders dingen mee naar de drie
percelen. Een proefpanel (blinde proef) van drie personen wordt nu samengesteld;
§ Resultaten emissiemetingen: deze (her)metingen zijn conform de wetgeving over de ganse
lijn voor alle ovenlijnen;
§ Make-over aula’s: Kaan zal worden gevraagd zijn eindpresentatie van het ontwerp te geven –
digitaal – aansluitend op de Raadszitting van 10 november (dus om 19u). Bepaalde raadsleden
geven aan aanwezig te willen zijn;
§ Toegangscontrole 1 en 2 november / corona: in navolging van wat op andere begraafplaatsen
gebeurt, zal er geen toegangscontrole met telling gebeuren op het domein. Er zal wel een
veralgemeende mondmaskerplicht heersen. Ook zal er op iedere strooiweide toezicht zijn,
gecombineerd met de reguliere aanwezigheid voor bloemenmanagement. Op versmalde doorgangen zullen linten zorgen voor scheiding van in- en uitgaande trafiek;
§ Afschaffing bushalte: wegens gemeten gebrek aan gebruik van deze halte in het algemeen en
het grote tijdverlies voor De Lijn bij het maken van de crematoriumlus zal de Lijn wellicht de
halte schrappen in het kader van een vernieuwd mobiliteitsplan;
4. Crematorium Heimolen:
§ Geen meldingen;

5. Crematorium Siesegem:
§ Niet-gunning leveren en plaatsen zonnepanelen en goedkeuring uitschrijven nieuwe opdracht:
de Raad keurt de niet-gunning en het uitschrijven van een nieuwe opdracht goed (met correctie van een materiële onmogelijkheid);

6. Crematorium “De Witte Bomen”:
§ Statistieken: /;
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§ De aanbestedingen van de derde crematielijn en de uitbreidingen van gebouwen en parking
zijn volop aan de gang;

7. Personeelszaken:
§ Overzicht: zie stukken;
§ Ontslag technisch medewerker Aalst: het ontslag wordt goedgekeurd;
§ Definitieve aanstelling ploegbaas technische dienst Aalst – voordracht kandidaat: twee (interne) kandidaten legden het schriftelijke en mondelinge examen af. De Raad bekrachtigt de
aanstelling van de voorgedragen kandidaat;
§ Vervangcontract technicus Lochristi: gezien de mutatie van een technieker vanuit Lochristi
naar Aalst werd een leemte gecreëerd in Lochristi op de technische dienst. Wij kregen recent
een aantal valabele spontane sollicitaties binnen van ervaren technici uit de Gentse havenzone, daar waar dit voor ons een knelpuntberoep is. Met het oog op meer zekerheid voor beide
partijen wordt uit deze sollicitaties de meest aangewezen persoon aangeworven met een vervangcontract om aldus deze opportuniteit te verzilveren;
§ Aanwerving medewerker plechtigheden Aalst – verlenging werfreserve: de Raad beslist om de
wervingsreserve met een jaar te verlengen en aan te spreken in volgorde van score. Bij ontstentenis van interesse keurt de Raad goed dat een aanwervingsprocedure wordt gestart voor
deze betrekking, volgens de modaliteiten van de laatst gevoerde procedure voor deze functie
(zie stukken);

8. Varia:
§ Concessies: de lijst met concessies wordt goedgekeurd;
§ Bedanking Kinderkankerfonds: de Raad neemt kennis van deze bedanking;

Yves DESWAENE
Voorzitter

Hans MASUY
Notulist en directeur

3

