OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG
07/05/2019
Aanwezig

Mevrouw Zeneb BENSAFIA
Mevrouw Karla BRONSELAER
Mevrouw Katie COPPENS
De heer Luc DE RYCK
Mevrouw Claudine DE WAELE
De heer Yves DESWAENE
De heer Bert HEYNSSENS
De heer Bart NOBELS
De heer Wim VAN DAMME
Mevrouw Kelly VAN ELSLANDE
Mevrouw Caroline VAN GEYT
Mevrouw Mieke VAN HECKE
Mevrouw Caroline VERDOODT
Mevrouw Karlijn DEENE
De heer Hans MASUY

Verontschuldigd

Mevrouw Julie DOSSCHE

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
§ Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Financieel en werkingsverslag:
Statistieken: geen specifieke meldingen.
Algemene Vergadering TMVS: Hans Masuy wordt gemandateerd.
Algemene Vergadering Poolstok: hans Masuy wordt gemandateerd.
Algemene Vergadering EthiasCo: Ria Thienpont wordt gemandateerd.
Uitnodiging Voka Oost-Vlaanderen jaarfeest op 21/05/2019: Caroline Van Geyt zal deelnemen.
§ Eigen Algemene Vergadering, presentatie werd verdeeld naar deelnemers, vragen bestuurders, mandatering: er zijn geen vragen omtrent de rondgestuurde toelichting met presentatie
die kan dienen in de gemeenteraadszittingen waar onze voorgestelde AV-beslissingen vooraf§
§
§
§
§

gaand horen te worden bekrachtigd door iedere deelnemende gemeente. Een tiental beslissingen werd al ontvangen.

3. Crematorium Westlede:
§ Geslaagde upgrade van softwaresysteem Filemaker over de drie vestigingen heen.
§ Na een vaststelling van interne sleet-schade aan metselwerk van lijn 5 werd tijdens de geplande interventie veel uitgebreider schade vastgesteld. Hierbij melding van succesvolle gedeeltelijke, maar erg doorgedreven hermetseling van ovenlijn 5 door eigen personeel! Dit is
allicht uniek in de sector. Hiermee is een potentieel lange stilstand van die lijn beperkt tot
drie dagen. Ter info: deze lijn hoort binnen maximaal twee jaar volledig vervangen te worden. Dit stond en staat in de investeringsplanning.

4. Crematorium Heimolen:
§ Investering: ovenlijn 3 werd volledig hermetst door de ovenleverancier in navolging van beide
andere lijnen in het afgelopen jaar, met de verwachte vijf weken stilstand daarvoor. Dit is
een wederkerende operatie na iedere 8.000 crematies, die hier ruimschoots werden gehaald.

5. Crematorium “De Witte Bomen”:
§ Statistieken: geen specifieke meldingen.

6. Crematorium Aalst:
§ Buitenaanleg: de evolutie en de toestand zijn nog niet volledig naar wens na een droge winter
en droog koud voorjaar.

7. Personeelszaken:
§ Overzicht: geen specifieke meldingen.
§ Stand van zaken aanwerving medewerker onthaal en plechtigheden
§ Horizontale mutatie technisch diensthoofd bij terugkeer na langdurige afwezigheid
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§ Het onderwerp IT werd ook opnieuw uitvoerig besproken.
§ Regeling rond brandpermanentie bij oproep.

8. Varia:
§ Concessies: de lijst met concessies wordt goedgekeurd.
§ Vragen naar aanleiding van fusie van gemeenten.
§ Opbrengst edele metalen.

Yves DESWAENE
Voorzitter

Hans MASUY
Notulist en Directeur
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