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í. Goedkeuring

verslag vorige vergadering:

Het verstag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd

2. Financieel en werkingsverslag:
Statistieken: alle activiteiten tiggen in tijn met de verwachtingen
2018 stuiten we af op 10.706 crematies, wat een stijging is met 2,1% jaar op jaar
Over de drie sites tezamen woonden afgerond 350.000 mensen ptechtigheden
den wij de koffietafets voor 95.000 personen.
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bij en verzorg-

Voor de geïnteresseerden werd een tabel bijgevoegd met de aantallen crematies per gemeen-

te in 2018.
Goedkeuring agenda Bijzondere Atgemene Vergadering: het enige agendapunt "samenstetting
van de nieuwe Raad van Bestuur" wordt goedgekeurd. De datum voor deze BAV wordt vastgetegd op dinsdag 19 maart om 18 uur in vestiging Lochristi.
Er is nog een Raad van Bestuur in

zijn huidige bezetting geptand voor dinsdag 12 maart om í7

uur.

3. Crematorium Westlede:
Geen bijzondere metdingen;

4. Crematorium Heimolen:
Geen bijzondere meldingen;

5. Crematorium

De

Witte Bomen:

Statistieken: ook hier tiggen de cijfers in tijn met de verwachtingen. Dit crematorium bereikt
stitaan zijn maximate capaciteit, vooral door de toenemende keuze voor crematie aan Waalse
kant.
ln 2019 zat IDETA een strategisch plan opstelten waarin een uitbreiding met een derde oven
wordt geargumenteerd.
Kris Coenegrachts zaI een deettijds arbeidscontract aangaan met IDETA voor een [angtopende

adviesopdracht rond de mogetijke uitbreiding. Men spreekt over gemiddetd twee dagen per
maand. Kris btijft in die hoedanigheid ook zeteten in het Adviescomité van Witte Bomen.

treedt toe tot datzelfde Adviescomité. Er werd duidetijk uit naam van IGS Westgeponeerd
dat adviezen of voorstelten van Kris niet de facto kunnen worden aanzien ats
lede
standpunten van IGS Westlede. Atteen de Raad van Bestuur van IGS Westtede is bevoegd voor
materies die onze participatie aanbelangen.
Hans Masuy
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6. Crematorium Aalst:
Stand van zaken: tussen 14 januari en 8 februari worden de nodige aanpassingen gedaan in de
ovenruimte om dan de votte crematiecapaciteit te bereiken; er zal anderhalve week volledige
stitstand zijn, die wordt opgevangen in de beide andere vestigingen.
Crematies btijven kwalitatief zeer goed, ook op milieutechnisch vtak.
IGS Westtede

tijdt

geen economisch verties: onze drie vestigingen samen hebben voldoende

capaciteit. Ptanningsgewijs heeft het capaciteitsgebrek natuurtijk een invloed, in het bijzonder voor personeelsbezetting.
I

Dossier keuken Metos: de technische oplossingen en aanpassingen

zijn ondertussen gebeurd;

administratief zal dit dossier eerstdaags zijn afgehandetd, met toepassing van boete.
Gedeetd gebruik vijver AGSA/Westtede: dit is zonder voorwerp geworden. Er bteek een rekenfout te zitten bij Arcadis (studiebureau voor AGSA) waardoor er nu nooit een water-overstort
zou nodig zijn vanuit het te ontwikkelen bedrijventerrein. Er komt dus geen gedeetd gebruik
van onze vijver, wat overigens te verkiezen valt.
I

OVAM: in een voorgaande zitting van de Raad werd de vraag gesteld waarom OVAM niet werd

betrokken op het moment dat historische vervuiting ondergronds werd vastgestetd op het
crematoriumterrein; bijkomend was er de vraag of dit a posteriori nog kon, om alsnog opgetopen via OVAM te kunnen verhalen.
Het betrekken van OVAM werd destijds overwogen maar zou de werf hebben stilgetegd voor
vermoedetijk een jaar, wat niet aanvaardbaar was. A posteriori zou alteen juridische actie tegen de voormatige eigenaars overblijven, op voorwaarde dat de aankoop/onteigeningsakte
daarin zou hebben voorzien.

7. Personeelszaken
Overzicht: geen specifieke bemerkingen

lnterne personeetsmobititeit: om een ploegbaas (technische afdeting) te selecteren voor de
nieuwe vestiging Aatst, wensen wij in de nabije toekomst een procedure interne mobititeit
votgens de rechtspositieregeting te voeren. De Raad is hiermee akkoord.
I

De Raad informeert spontaan naar de (voldoende ?) bezetting van technisch personeel in
Aalst, met de nakende verdriedubbeting van capaciteit in gedachten. lnderdaad, de fysieke
afstanden in dit gebouw (één zijde is 80 meter) en de indeting ervan leren ons dat het nu met
één oven at moeitijk is om met twee techniekers zowel de ovenruimte ats de loskade ats de
aula's correct en veilig te bedienen/bemannen. Deze situatie met twee operatoren stett zich
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twee dagen per zesdagenweek (Ma en Za) en bij iedere afweágheid en bij werken in vroege
en tate uren (meerdere maanden per jaar); de andere dagen is er een theoretische bezetting
van vier technici.
De Raad beslist om een steeds moeitijke zoektocht naar bekwaam bijkomend personeet

te

starten.

8. Varia:

.

Concessies: de tijsten met concessies worden goedgekeurd.

Votgende vergadering Raad van Bestuur: dinsdag 1210312019 om 17.00 u

Sofie BMCKE

Hans lvlASUY

Voorzitter

Notulist en Directeur
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