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Aanwezig

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

Verontschuldigd

De heer Luc DE RYCK
De heer Wim VAN DAMME

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

2. Financieel en werkingsverslag:
§ Statistieken: de klassieke daling van crematies in deze periode van het jaar zet in, maar toch
kende mei 2019 het grootste aantal crematies voor een mei-maand sinds vele jaren. Dit wijst
er op dat wij diensten (in Aalst) verlenen aan gebieden die we voorheen niet bedienden. Die
komen deels van buiten de provincie.
§ Voorbereiding Algemene Vergadering;
§ Algemene Vergadering IDETA: Hans Masuy wordt afgevaardigd.

Bij IDETA staan vijf leden van vroegere Raden van Bestuur te boek als vertegenwoordigers
voor hun AV’s. Vroegere leden van de Raad die niet langer in de Raad zetelen maar wel nog
aangemeld zijn als vertegenwoordigers bij IDETA, zullen worden afgemeld met name de vorige Voorzitter Sofie Bracke en Dhr Guy Reynebeau. Blijven aangemeld: Caroline Verdoodt,
Yves Deswaene, Luc De Ryck.
§ Onroerende voorheffing: vrijstelling nationaal domeingoed – juridisch advies – stand van zaken
3. Crematorium Westlede:
§ /.

4. Crematorium Heimolen:
§ /;

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

6. Crematorium Aalst:
§ Goedkeuring eindstaat perceel 2 HVAC en sanitair
§ Emissiemetingen Aalst: de resultaten van deze tweede meetcampagne van 2019 zijn opnieuw
over de gehele lijn conform met onze vergunning onder Vlarem II. De strenge milieuvergunning voor Aalst eist vier (in plaats van één) meetcampagnes per jaar in het eerste werkingsjaar. Volgende campagne juli 2019.

7. Personeelszaken:
§ Overzicht: geen specifieke meldingen.
§ Stand van zaken aanwerving medewerker onthaal en plechtigheden: 63 (!) sollicitanten waarvan 41 voldoen aan de administratieve selectievoorwaarden. Nog 21 kandidaten over na eerste schifting op basis van met criteria onderbouwde screening van motivatiebrieven met scores; na on-line cognitieve proef nog 12 kandidaten ; deze 12 worden nu voor psychotechnische
proef en persoonlijkheidstest met interview uitgenodigd. De verwachting is dat we met 8 tot
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10 kandidaten naar het eindstadium zullen gaan = mondeling examen in crematorium Aalst
met casestudy op 19 juni.
§ Bevordering teamverantwoordelijke catering Aalst
§ IT: aanwerving – functiebeschrijving – barema: de Raad is akkoord met de voorgestelde functieomschrijving en het voorgestelde barema A3 met de voorwaarden en modaliteiten zoals die
in de stukken werden voorgelegd. Deze functie is een knelpuntberoep. De anciënniteitsbepaling van max. 10 jaar vervalt. De vereiste van masterdiploma wordt geschrapt; bachelors krijgen toegang. De aanwervingsprocedure mag worden gestart, waarbij conform de Wet Overheidsopdrachten zal gewerkt worden via Poolstok met selectiekantoor Search & Selection.

8. Varia:
§ Concessies: de lijst met concessies wordt goedgekeurd.
§ Statutenwijziging VNOC: VNOC is niet alleen het forum voor overleg en uitwisseling tussen
directeurs van crematoria, het is ook het vehikel waarmee de crematoria een stem verwerven
in bijvoorbeeld wetgevende initiatieven. De onderliggende structuur van VNOC is nu zwaar
met een Directiecomité van directeurs, een Raad van Bestuur met voorzitters en een Algemene Vergadering met allen. De Raad is akkoord om de structuur van VZW VNOC te vereenvoudigen zodat de voorzitters van de deelnemende IGS’en geen actieve rol meer (moeten) vervullen.
§ Vragen naar aanleiding van fusie gemeenten- stand van zaken: werd niet behandeld in deze
zitting, overigens geen ontwikkelingen.
§ Opbrengst edele metalen

Yves DESWAENE
Voorzitter

Hans MASUY
Notulist en Directeur

3

