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Verontschuldigd
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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
§ Het verslag van 10/11/2020 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd;

2. Financieel en werkingsverslag:
§ Corona update en statistieken: geen wijzigingen aan regels rond plechtigheden en koffiekamers. De druk houdt aan bij crematies en plechtigheden, ook twee weken na de top van de
tweede coronagolf. De daling van activiteit verloopt veel langzamer dan na de eerste golf.
§ Streaming van plechtigheden: het publiekstarief van 50 euro, alles inclusief, wordt goedgekeurd. Wij zullen in eerste instantie streamen vanuit Lochristi. Aalst en Sint-Niklaas volgen
binnen afzienbare tijd.
§ Conceptnota nieuwe regelgeving begraafplaatsen en lijkbezorging – alleen sectie 1, 2, 3 en 11
(besluit) zijn relevant. De raadsleden zullen verder reflecteren over de inhoud van deze nota
en haar aanvullingen.

§ 19 u buitengewone algemene vergadering aula Begonia met digitale aanwezigheid van de
vertegenwoordigers: /;

3. Crematorium Westlede:
§ Nihil;

4. Crematorium Heimolen:
§ Nihil;

5. Crematorium Siesegem:
§ Inbraak nacht van vrijdag op zaterdag 14/11/2020: mondelinge toelichting;
§ Resultaten emissiemetingen 2020: metingen zijn volledig conform vergunning;
§ Goedkeuring gunning zonnepanelen: het verslag van nazicht werd toegelicht. Het voorstel tot
gunning wordt goedgekeurd;

6. Crematorium “De Witte Bomen”:
§ Nihil;

7. Personeelszaken:
§ Overzicht: geen specifieke meldingen;
§ Griepvaccinatie in het kader van de essentiële dienstverlening: wordt mondeling toegelicht;
§ Toegang tot psychische bijstand voor personeelsleden via EDPB Securex: op aangeven van
enkele personeelsleden en na suggestie van de Raad werd de toegang tot psychische bijstand
opgestart via de externe preventiedienst Securex;
§ Voorstel van eenmalige coronapremie (pro rata van tewerkstellingsbreuk): toekenning wordt
goedgekeurd;
§ Anciënniteitspremie 25 jaar diens: toekenning wordt goedgekeurd;
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§ Pensioen personeelslid: mondelinge toelichting;

8. Varia:
§ Concessies: de lijst met concessies wordt goedgekeurd;
§ Nabeschouwing rond de methodiek van besteden van opbrengsten uit edele metalen:
uitgesteld naar volgende vergadering;

Yves DESWAENE
Voorzitter

Hans MASUY
Notulist en directeur
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