VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG 18/06/2013
Aanwezig

Mevrouw Zeneb BENSAFIA
De heer Bart BLOMMAERT
Mevrouw Sofie BRACKE
Mevrouw Annick BREUER
De heer Eddy COUCKUYT
De heer Frank DE BACKER
De heer Luc DE RYCK
Mevrouw Claudine DE WAELE
De heer Yves DESWAENE
Mevrouw Gerda GINNEBERGE
Mevrouw Sofie HEYRMAN
De heer Kenny KETELS
De heer Werner MAES
Mevrouw Nadine STALPAERT
De heer Frans VAN GAEVEREN
Mevrouw Odette VAN HAMME
De heer Rurik LANDUYT
Mevrouw Conny VANDER STRAETEN
Mevrouw Caroline VERDOODT
De heer Patrick VERMEULEN
Mevrouw Isabelle DE CLERCQ
De heer Dimitri VAN HOEY
De heer Kris COENEGRACHTS

Verontschuldigd

De heer Dieter MANNAERT
De heer Guy REYNEBEAU
De heer Wouter VAN BELLINGEN

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering :
 Het verslag van 17/04/2013 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Voordracht ondervoorzitters:
 Op voordracht van het Directiecomité worden de volgende bestuurders met unanimiteit verkozen:
Luc De Ryck
Caroline Verdoodt
Guy Reynebeau

eerste ondervoorzitter
tweede ondervoorzitter
derde ondervoorzitter

3. Financieel en werkingsverslag tot en met mei 2013:
 In mei gebeurden er 519 crematies in Lochristi en 285 in Sint-Niklaas.

4. Voorbereiding algemene vergadering:
 De agenda voor de algemene vergadering wordt overlopen. Alle beslissingen van de gemeenten
en de provincie Oost-Vlaanderen zijn positief.

5. Actualiteit:
 Wijziging decreet intergemeentelijke samenwerking: de gevolgen voor Westlede zijn het openbaar maken van de beslissingen van het Directiecomité, Raad van Bestuur en Algemene Vergadering via de website. De site werd reeds aangepast en de beslissingen zijn te vinden op:
www.westlede.be  algemeen  beslissingen volgens het Decreet Intergemeentelijke samenwerking.
Er zijn tevens wat kleinere aanpassingen nodig aan de statuten en dit zal gebeuren op de volgende Algemene Vergadering. Onze statuten laten nu reeds toe dat de afgevaardigden van de
gemeente en de provincie aangeduid worden voor 6 jaar.
 Er verscheen een artikel over crematie in Vlaanderen in het juninummer van Nederlands tijdschrift Terebinth.

6. Crematorium Westlede :
 Stand van zaken vervanging ovens
 Werken verbeteren omgeving grafjes strooiweide B
 Het lastenboek voor de aanleg van een verharding op strooiweide C wordt goedgekeurd.
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 Na 25 jaar werd de gerechtszaak crematoriumbeheer/De Maerteleire NV van de rol gehaald. De
betwisting had betrekking op de gebrekkige uitvoering van de elektriciteitswerken bij de bouw
van het crematorium in Lochristi. De vonnissen waarbij de Intercommunale in het gelijk werd
gesteld, worden hiermee bevestigd.
Goedgekeurd.
7. Crematorium Heimolen : nihil;

8. Crematorium De Witte Bomen :
 Statistieken: ondanks de opening van Kortrijk blijft het aantal crematies stijgen. De streefcijfers
zullen gehaald worden.
 Algemene vergadering Ideta: de algemene vergadering van Ideta heeft plaats op 28/06/2013. De
directeur wordt voorgedragen als deskundige voor de Raad van Bestuur van Ideta.
Goedgekeurd.

9. Crematorium Aalst :
 Voorstelling project: de voorziene voorstelling wordt voorafgaand aan de algemene vergadering
getoond.
 Aankopen gronden

 Definitieve goedkeuring GRUP Siesegemkouter: de wijziging van het GRUP Siesegemkouter
werd definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering. Het crematorium van Aalst kan dus gebouwd worden.
 Archeologisch vooronderzoek
 Subsidies
 Studiebureau opmaak milieuvergunningsaanvraag: er zal, via een onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking , een studiebureau worden geselecteerd voor de opmaak van de milieuvergunningsaanvraag.
Goedgekeurd.
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10.

Personeelszaken :

 Overzicht;
 Interne oproep verantwoordelijke catering Sint-Niklaas: er wordt, overeenkomstig de rechtspositieregeling, een interne oproep gedaan voor het invullen van de vacante functie van verantwoordelijke catering Sint-Niklaas.
 Uitbreiding contract
 Bijstand technische dienst Sint-Niklaas op zaterdag: op zaterdag heeft de technische dienst in
Sint-Niklaas bijstand nodig. Er wordt hiervoor een vacature uitgeschreven.
Goedgekeurd.
11.

Varia :

 Concessies: de lijst wordt goedgekeurd met unanimiteit.

Volgende vergadering Raad van Bestuur : dinsdag 3 september 2013 om 18.00 uur

Sofie BRACKE
Voorzitter

COENEGRACHTS Kris
Secretaris
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