OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOM EN DOOR HET DIRECTIECOM ITE OP DINSDAG 04/02/2014

Aanwezig

de heer Bart BLOMMAERT
mevrouw Sofie BRACKE
Mevrouw Annick BREUER
de heer Luc DE RYCK
de heer Guy REYNEBEAU
de heer Kris COENEGRACHTS

Verontschuldigd

mevrouw Caroline VERDOODT

De heer Roger D’Hondt geeft een toelichting bij de geplande tentoonstelling in het kader van 25
jaar werking van Intercommunale Westlede.
De werktitel is: Art = Life of Live.
De heer D’Hondt heeft een selectie gemaakt van hedendaagse kunstenaars uit verschillende generaties.
14 kunstenaars hebben een bezoek gebracht aan de crematoria van Lochristi en Sint-Niklaas en
werden bereid gevonden om enkele van hun kunstwerken tentoon te stellen.
Deze selectie zal worden aangevuld met werken uit de eigen collectie van het crematorium.
De opening is voorzien op 6 juni om 19.00 uur in Lochristi. De sluitingsreceptie zal plaats hebben
in Sint-Niklaas.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling zal een boek (relatiegeschenk) worden uitgegeven met de
tentoongestelde werken en wat toelichting bij “Kunst in Crematoria”.
Het totaal budget wordt geraamd op € 50 000,00. In dit bedrag zijn de aankoop van enkele ter
plaatse te realiseren werken inbegrepen.
Het directiecomité bedankt Roger D’Hondt voor het geleverde werk.

1. Goedkeuring verslag vorig Directiecomité van 05/11/2013:
 Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Financieel en werkingsverslag:
 De directeur geeft een toelichting bij de statistische cijfers van 2013. Het aantal crematies steeg
in beide crematoria. Het aantal plechtigheden en koffietafels bleef op hetzelfde hoge peil. Deze
statistieken worden verder uitgewerkt in het werkingsverslag.
Goedgekeurd
3. Crematorium Westlede:
 Goedkeuring lastvoorwaarden aanstelling architect verbouwingswerken: de lastvoorwaarden
worden goedgekeurd.
Goedkeuring eindstaat aannemer verbouwingswerken uitgang Azalea.
4. Crematorium Aalst:
 Stand van zaken onteigeningen.
 Recht van doorgang: de architect tekende de tijdelijke doorgangsweg in op plan. Er is geen beletsel om een tijdelijk recht van doorgang aan de firma Schelfhout te verlenen. In gemeenschappelijk overleg wordt een ontwerp van overeenkomst opgesteld die zal voorgelegd worden aan de
volgende Raad van Bestuur.
 Voorontwerp – raming
Met deze bedragen als uitgangspunt werd een nieuwe haalbaarheidsstudie gemaakt die aantoont
dat alles, zonder problemen, kan gefinancierd worden.De architecten kunnen overgaan tot het
opmaken van een definitief ontwerp dat besproken zal worden op de volgende Raad van Bestuur.
Goedgekeurd
5. Personeel:
 Overzicht: er gebeurden twee kleinere arbeidsongevallen. We stellen vast dat de verzekeraar
Ethias de dossiers bijzonder streng beoordeelt.
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 Vacature 2 horecamedewerkers: 66 kandidaturen kwamen binnen en 41 personen namen deel
aan het schriftelijk examen. 21 personen slaagden voor deze eerste proef.
 Vacature technieker: we ontvingen 4 sollicitaties maar slechts 1 persoon beschikte over het vereiste diploma. Deze persoon werd uitgenodigd om psychotechnische testen af te leggen.
Goedgekeurd
6. Varia:
 Viering 25 jaar : lees aan het begin van dit verslag.
 Personeelsfeest: we plannen een nocturne met bezoek aan de tentoonstelling “Lang leve de TV”.
 Oprichting VZW-VNOC: de procedure voor de aanwerving van een medewerker voor het samenwerkingsplatform van crematoria werd gestart. De VZW zal binnenkort worden opgericht.
Goedgekeurd
Volgende vergadering: Directiecomité op 01/04/2014 om 17.30 uur

Sofie BRACKE
Voorzitter

COENEGRACHTS Kris
Secretaris
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