OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR HET DIRECTIECOMITE VAN
DINSDAG 02/05 /2017

Aanwezig

de heer Bart BLOMMAERT
mevrouw Mieke BOUVE
mevrouw Sofie BRACKE
de heer Luc DE RYCK
de heer Yves DESWAENE
mevrouw Sibylle MOREELS
mevrouw Caroline VERDOODT
de heer Kris COENEGRACHTS

Verontschuldigd

1. Goedkeuring verslag vorig Directiecomité van 07/03/2017:
! Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Financieel en werkingsverslag:
! Financieel afdeling catering: de directeur geeft een toelichting bij het financieel verslag van
de catering over de eerste 3 maanden van 2017. Onze boekhouding wordt sterk analytisch gevoerd waardoor we kunnen beschikken over de analytische gegevens van iedere afdeling.
Hieruit blijkt dat de catering in de eerste 3 maand winstgevend is geweest
! Statistieken: in de eerste 4 maanden gebeurden er reeds 2.582 crematies in Lochristi en 1.410
in Sint-Niklaas.

3. Crematorium Westlede:
! Gunning aankoop onkruidverhitter: op basis van het aanbestedingsverslag wordt de opdracht
gegund aan de economisch meest voordelige bieder.
! Gunning aankoop heftruck: uitgesteld.
! Gunning aanstelling veiligheidscoördinator werken knuppelpad strooiweide A: op basis van het
aanbestedingsverslag wordt de opdracht gegund aan de economisch meest voordelige bieder.

4. Crematorium Heimolen:
! /.

5. Crematorium “De Witte Bomen”:
! Statistieken: na 4 maanden is het aantal crematies 707 en opvallend is ook dat het aantal
plechtigheden, die vanaf 1/1 betalend zijn, op een erg hoog peil (55%) blijft.

6. Crematorium Aalst:
! Stand van de werken: nog steeds volgens plan.
! Principiële belofte perceel 5 ovens + overzicht aankopers bestek: de principiële belofte van
toelage werd verleend door Minister Homans voor een bedrag van € 529 168,00.
5 internationale leveranciers vroegen tot nu toe het dossier op.
! Afschaffing buurtweg: de gemeenteraad van Aalst keurde de afschaffing van de buurtweg
goed en de verdere procedure moet nu gevolgd worden. De gouverneur heeft 1 maand om te
reageren op de gemeenteraadsbeslissing en hierna volgt het openbaar onderzoek dat 60 dagen loopt. Na het openbaar onderzoek en het advies van de Commissie “Trage Wegen” neemt
de Stad een definitieve beslissing. Na de bekendmaking van deze beslissing is er nog een beroepsprocedure mogelijk die eventueel nog enkele maanden in beslag zal nemen. De definitieve afhandeling wordt ten laatste voor eind 2017 voorzien. Ondertussen kunnen we de aanvraag voor de bouwvergunning voor het noordelijk deel van het domein opstarten. De aanleg
van dit deel zal ten vroegste in mei 2018 kunnen gebeuren.
! Subsidiedossier omgevingsaanleg: van zodra de beslissing van de gemeenteraad bekend was,
werd het subsidiedossier omgevingsaanleg in zijn geheel ingediend. We verwachten de goedkeuring voor het bouwverlof zodat na aanbesteding de eerste werken aan het zuidelijk deel
(o.a. parkings) eind 2017 of begin 2018 kunnen starten.
! Diverse verrekeningen (verbreden buitenwanden, isoleren pulsiekanalen, parket):
-

Perceel 1: het bleek nodig om sommige buitenwanden dikker (40 cm i.p.v. 30 cm) uit te
voeren. Kostprijs € 24 000,00. De meerprijs is gebaseerd op bekende eenheidsprijzen. In
totaal is de meerprijs, na verrekening in meer en min € 27 283,49.
In samenspraak met de architect werd aan de aannemer een voorstel gevraagd om de
centrale gang en de koffiezalen uit te voeren in notelaar i.p.v. gepolierde beton. Dit om
een warmere uitstraling aan deze ruimtes te geven. De te verwachten meerprijs wordt
geschat op € 85 000,00.
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Het DC keurt deze aanpassingen goed.
-

Perceel 2 : het bestek voorzag niet in het isoleren van de pulsiekanalen bovengronds. Dit
is een leemte in het bestek en de meerprijs bedraagt € 6 964,93.
Het DC keurt deze meerprijs goed.

! Selecteren kandidaten audiovisueel materiaal: volgende firma’s stelden zich kandidaat en
voldeden aan de bestekvoorwaarden:
-

Swing C.V.B.A uit Merelbeke
Play AV NV uit Nazareth
Televic AV NV uit Grimbergen
Bis NV uit Mechelen

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

7. Personeel:
! Langdurig zieken: verschillende langdurig zieken hervatten het werk.
! Aanstelling hoofd administratieve medewerker
! Vacature tuinmedewerker: de Raad van Bestuur van 28/03/2017 besliste om een vacature
voor een extra tuinmedewerker uit te schrijven. De procedure werd opgestart.

8. Varia:
! Tentoonstelling Guy Timmerman: de uitnodigingen voor de opening van de tentoonstelling op
20 mei werden verstuurd.

Volgend Directiecomité op WOENSDAG 05/07/2017 om 17.30 uur.

Sofie BRACKE
Voorzitter

Kris COENEGRACHTS
Secretaris
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