Verslag Raad van Bestuur van dinsdag 03/09/2013 om 18.00 u ur
1.

Verslag van de Raad van Bestuur van 18/06/2013.
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Financieel en werkingsverslag tot en met juni 2013.
-

Statistieken
Eind augustus telden we reeds 6.603 crematies. Dit is beduidend meer dan werd vooropgesteld. Het aantal crematies in augustus was meer dan 10% hoger dan in 2012.

-

Financieel overzicht tot en met juni 2013
In de eerste jaarhelft was het aantal crematies meer dan 15% hoger dan werd begroot.
De opbrengsten waren 10% hoger terwijl de kosten overeenstemmen met de begroting.
De meeste investeringen zijn in uitvoering maar de betalingen zullen pas gedaan worden in de tweede helft van het jaar.
Op basis van deze cijfers zal de begroting 2014 worden opgemaakt.

-

Overdracht naar het pensioenfonds

Goedgekeurd.
3. Crematorium Westlede:
-

Stand van zaken vervanging ovens.

-

Werken verbeteren omgeving grafjes strooiweide B.

-

Gunning aanbesteding aanleg verharding strooiweide C + aanleg urnenkelders.

-

Ingebruikname columbarium strooiweide C en prijs concessies.

-

Goedkeuring vorderingsstaat aannemer verbouwingen.
De eerste vorderingsstaat wordt goedgekeurd.

-

Uitrusting keuken hoofdgebouw.
De meeste toestellen zitten in de aannemingen. Voor de anderen wordt prijs gevraagd.

-

Goedkeuring eindstaat advocaat procedure De Maerteleire.
De eindstaat wordt goedgekeurd.

Goedgekeurd.
4. Crematorium Heimolen:
Aanvraag stapelruimte.
Er is nood aan een bijkomende stapelruimte. Deze zou moeten geplaatst worden aan de
gascabine maar dit kan alleen mits goedkeuring van de Stad Sint-Niklaas.
Dit zal besproken worden met de bevoegde Schepen.
Goedgekeurd.
-

5. Crematorium “De Witte Bomen”:
-

Statistieken.
Het voorzien aantal crematies (1.750) zal bereikt worden. Het aantal plechtigheden
(71% in juli) blijft bijzonder hoog. De installatie van een derde oven wordt overwogen.

Goedgekeurd.
6. Crematorium Aalst:
-

Stand van zaken onteigeningen
Er blijven 3 dossiers open. Twee ervan moeten meer dan waarschijnlijk via de rechtbank worden geregeld.

-

Aanstelling advocaat procedures onteigeningen.
De aanstelling van een advocaat wordt gedelegeerd aan het Directiecomité.

-

Milieuvergunningsaanvraag.

Goedgekeurd.

7. Personeelszaken:
-

Overzicht

-

Samenstelling jury examen verantwoordelijke catering Sint-Niklaas.
Interne juryleden zijn Kris Coenegrachts en Bart Vanhaesebroeck. Frank Debock, directeur Havicrem, wordt aangeduid als extern jurylid.

-

Invulling voltijdse vacature onderhoud door interne personeelsmobiliteit.
De procedure wordt gestart.

-

Aanvraag loopbaanonderbreking

Goedgekeurd.
8. Varia:
-

Concessies.
De lijst met nieuwe concessies wordt goedgekeurd.

-

25-jarig bestaan + aanduiding curator tentoonstelling.

2

Roger D’Hondt wordt aangesteld als curator voor het samenstellen van een tentoonstelling naar aanleiding van 25 jaar Intercommunale Westlede.
De tentoonstelling wordt gehouden in beide crematoria en ook de site in Aalst wordt bij
het project betrokken.
Na de vergadering is er een rondleiding op het domein en in het crematorium.
Volgende Vergadering : 1 oktober 18.00 uur.
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