OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG
03/09/2019

Aanwezig

Mevrouw Zeneb BENSAFIA
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
Mevrouw Ria THIENPONT

Verontschuldigd

Mevrouw Karla BRONSELAER
Mevrouw Julie DOSSCHE

Voor de onderbouwing van de cijfers en teksten wordt verwezen naar de bijlagen aangereikt
samen met de agenda een week voor de zitting.
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
§ Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd;

2. Financieel en werkingsverslag:
§ Statistieken: hoogste aantallen crematies in juli en augustus sedert vele jaren. Dat heeft zich
sterk laten voelen bij personeel en techniek in een traditioneel kalme periode, bovenop de
effecten van aanhoudende warmte;
§ Voorlopig budget 2020 – prognose 2020-2024 – wijziging tarifering: de voorgelegde cijfers en
prognoses, alsook de voorstellen van aangepaste tarifering, werden toegelicht door de direc-

teur (zie bijlagen). Na bespreking kiest de Raad voor prognose 3, waarin voor 2020 voorzien
zijn:

§ Onroerende voorheffing: vrijstelling nationaal domeingoed – beslissing Vlabel: Vlabel heeft
dan toch vrijstelling verleend na hun eerdere afwijzing en dat op basis van ons verzoekschrift/willig beroep. Daardoor hebben wij de nakende procedure nog tijdig kunnen afblazen
bij Publius. In een paragraaf in de gewijzigde beslissingen van Vlabel lezen wij dat vrijstellingen voor crematoria opnieuw verworven lijken op grond van classificatie “nationaal domeingoed”;

3. Crematorium Siesegem:
§ Zonnepanelen – motivering en voorstel van bestelling
§ Goedkeuring eindafrekening perceel 3 - elektriciteit: de eindafrekening wordt goedgekeurd
door de Raad; de hieraan gekoppelde (laatste) aanvraag tot subsidie in verband met de bouw
van crematorium Aalst kan dus worden ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur;

4. Crematorium Heimolen:
§ Zonnepanelen – stand van zaken
5. Crematorium “De Witte Bomen”:
§ Statistieken: geen specifieke meldingen;
§ Uitbreiding derde crematielijn

6. Crematorium Westlede:
§ Groenbeheer: de Raad steunt het gevoerde beleid en eventuele plaatselijke communicatie
daaromtrent;
§ Make-over aula’s, inkom en gangen

7. Crematorium algemeen:
§ Goedkeuring gunning emissiemetingen
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8. Personeelszaken:
§ Overzicht: geen specifieke meldingen;
§ Aanwerving adjunct-directeur: de Raad is akkoord met de voorgelegde wervingstekst en taakomschrijving, alsook met het voorstel om deze aanwerving op identieke wijze te laten verlopen als voor de directeur in 2019. De functiebeschrijving gehecht aan de RPR hoort te worden
vereenvoudigd;
9. Varia:
§ Concessies: de lijst met concessies wordt goedgekeurd;
§ Personeelsuitstap

Yves DESWAENE
Voorzitter

Hans MASUY
Notulist en Directeur
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