VESLAG VAN DE RAAD VAN BE STUUR VAN DINSDAG 11/03/2014
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
De heer Kenny KETELS
De heer Werner MAES
De heer Dieter MANNAERT
Mevrouw Nadine STALPAERT
De heer Frans VAN GAEVEREN
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

Mevrouw Sofie HEYRMAN
De heer Guy REYNEBEAU
De heer Wouter VAN BELLINGEN
Mevrouw Odette VAN HAMME

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
 Het verslag van 07/01/2014 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Financieel en werkingsverslag:
 Statistieken: het aantal crematies,maar blijkbaar ook het sterftecijfer, daalde in februari t.o.v.
vorig jaar.
 Voorbereiding algemene vergadering:
-

Agenda: wordt met unanimiteit goedgekeurd.

-

Financieel verslag:
De directeur geeft een toelichting bij het financieel verslag. Het financieel verslag werd
door de revisor nagekeken en goed bevonden. Hij zal een verslag afleveren zonder voorbehoud.

-

Werkingsverslag:
De directeur geeft een toelichting bij het werkingsverslag. Het aantal crematies steeg van
9155 in 2012 naar 9521 in 2013. De verdere statistieken bevatten geen nieuwe of afwijkende
trends.
Het werkingsverslag wordt met unanimiteit goedgekeurd.

-

Wijziging statuten:
De voorgestelde wijzigingen zijn aanpassingen ten gevolge van de wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking.
Zo wordt voorgesteld om de benaming van de Intercommunale vereniging voor crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen te wijziging in Intergemeentelijke Samenwerking Westlede ( IGS Westlede).
Verder wordt in artikel 18, 22, 32 en 42 de verwijzing naar de commissaris van de Vlaamse
regering geschrapt.
In artikel 22 en 39 wordt de nieuwe regeling voor verzending en publicatie van de notulen
opgenomen.
In artikel 29 wordt de termijn voor de opmaak van het verslag van de commissaris verlengd
van 45 naar 60 kalenderdagen.
In artikel 31 wordt expliciet opgenomen dat de vertegenwoordiger van de gemeente in de
Algemene Vergadering voor de volledige duur van de legislatuur kan worden aangeduid.

 Plaats algemene vergadering: de algemene vergadering heeft plaats op 17 juni 2014 om 19.00 u
in het crematorium van Lochristi.
Goedgekeurd
3. Crematorium Westlede:
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 Vrijgave borgtocht DFW: de 4 nieuwe ovenlijnen werden opgeleverd en de vrijgave van de borgtocht voor de helft wordt met unanimiteit goedgekeurd.
 Goedkeuring lastvoorwaarden consultancyopdracht verzekeringen: de lastvoorwaarden en de
lijst met de uit te nodigen firma’s worden goedgekeurd.
 Inrichting urnenbegraafplaats C: de werken aan urnenbegraafplaats C zijn afgewerkt.
 Milieubeleidsverklaring: de milieubeleidsverklaring nodig voor het bekomen van het milieucharter, wordt goedgekeurd.
Goedgekeurd

4. Crematorium Heimolen:
 Geen punten.

5. Crematorium De Witte Bomen:
 De statistieken van januari en februari worden meegedeeld.

6. Crematorium Aalst:
 Stand van zaken: de voorbereidingen lopen volgens plan. Vandaag werd gestart met het archeologisch onderzoek.
 Voorontwerp –raming: de aangepaste raming, zonder grond en ereloon.
 Aanvraag bouwvergunning: de bouwvergunning zal eind maart aangevraagd worden. De milieuvergunning volgt snel daarop.
 Gerechtelijke onteigening.
 Vestiging recht van doorgang: het verlenen van een recht van doorgang ten bate van het bedrijf
Schelfhout zal deel uitmaken van een eventuele overeenkomst in der minne. Indien dit niet mogelijk zou blijken dan kan deze overeenkomst maar gesloten worden na de gerechtelijke onteigening.

Goedgekeurd
3

7. Personeelszaken:
 Overzicht: op 11/03/2014 zijn er 50 personeelsleden in dienst of 43,34 VTE.
 Aanwerving 2 horecamedewerkers.
 Vacature technicus: aangezien er slechts één kandidaat was bij de vorige vacature en deze bovendien afzag van zijn kandidatuur wordt de functie terug open verklaard. De voorwaarden
worden versoepeld zodat ook kandidaten met 5 jaar ervaring in een technische functie in aanmerking komen. De functie wordt open verklaard.
 Terugbetaling medische kosten arbeidsongeval.
Goedgekeurd

8. Varia:
 Concessies: de lijst wordt goedgekeurd met unanimiteit.

Volgende vergadering Raad van Bestuur: dinsdag 17/06/2014 om 18.00 uur gevolgd door de Algemene Vergadering om 19.00 uur, beiden in Lochristi.

Sofie BRACKE
Voorzitter

COENEGRACHTS Kris
Secretaris
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