VERSLAG VAN HET DIRECTIECOMITE VAN DINSDAG 06/05/2014
Aanwezig

Verontschuldigd

de heer Bart BLOMMAERT
mevrouw Sofie BRACKE
de heer Luc DE RYCK
de heer Yves DESWAENE
mevrouw Caroline VERDOODT
de heer Kris COENEGRACHTS
mevrouw Annick BREUER
de heer Guy REYNEBEAU

1. Goedkeuring verslag vorig Directiecomité van 01/04/2014:
 Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.
2. Financieel en werkingsverslag:
 Statistieken: het aantal crematies bleef in april op hetzelfde niveau van vorig jaar. Het
aantal crematies in de eerste 4 maand is lager dan vorig jaar. Deze trend is algemeen in
België door een significante daling van het sterftecijfer.
 Cijfers 1ste kwartaal: de financiële resultaten van het eerste kwartaal liggen in lijn met de
begroting 2013.
3. Crematorium Westlede:
 Gunning aanstelling verzekeringsmakelaar: er werden 6 makelaars aangeschreven en 3
dienden offertes in. Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het formeel en materieel nazicht wordt de opdracht gegund aan de firma met de meest voordelige regelmatige offerte.
 Goedkeuring aanbestedingsprocedure dranken: het totaal bedrag voor een opdracht voor
de levering van dranken voor 4 jaar wordt geraamd op € 150 000,00 excl. BTW. De opdracht zal worden gegund bij wijze van open offerteaanvraag. Het bijzonder bestek wordt
opgemaakt en zal voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur.
Goedgekeurd

4. Crematorium Aalst:
 Bouw- en milieuvergunningsaanvraag: de bouwaanvraag werd op 25 april 2014 ingediend. De milieuvergunningsaanvraag zal in de loop van volgende week worden ingediend.
Stand van zaken onteigeningen: de gerechtelijke procedure werd opgestart voor twee van de
resterende percelen waarvan de eigenaars zich niet akkoord verklaarden met het aanbod of
niets van zich lieten horen. Voor de percelen waarop de firma Schelfhout is gelegen, werd het
oriënterend bodemonderzoek afgesloten. Er werden geen noemenswaardige vervuilingen
vastgesteld en het dossier werd doorgestuurd naar OVAM.


Dossier Schelfhout.

 Aanstelling veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever: er worden 5 veiligheidscoördinatoren aangeschreven om een offerte in te dienen. Ook de aanstelling van een EPBverslaggever zal middels een onderhandelingsprocedure gebeuren. De mogelijkheid om
vrijstelling te bekomen wordt eerst nagegaan.
 Goedgekeurd

5. Personeel:
 Vacature technieker: 2 kandidaten slaagden voor het schriftelijk en mondeling examen.
De eerst gerangschikte, wordt in dienst genomen met een contract van onbepaalde duur.
De tweede wordt in een werfreserve opgenomen die loopt tot en met 11/4/2016.
6. Varia:
 Kwaliteitscharter openbare crematoria: het Directiecomité stemt in met dit kwaliteitscharter dat als basis zal dienen voor gesprekken met de gehele uitvaartsector.
 Beslissing Raadkamer: klacht Fermont-Albers: de Raadkamer oordeelde dat er geen reden tot vervolging is van de begrafenisondernemer, de gemeente en het crematorium. De
klagers werden veroordeeld tot de kosten.
 Viering 25 jaar crematorium: de voorbereidingen voor de tentoonstelling “Tussenwereld”
vorderen. De opening heeft plaats op 6 juni om 19 uur.

Goedgekeurd
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Volgende vergadering: Directiecomité op 01/07/2014 om 17.30 u

Sofie BRACKE
Voorzitter

COENEGRACHTS Kris
Secretaris
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