OVERZICHTSLIJST VAN DE BELSUITEN GENOMEN DOOR HET DIRECTIECOMITE VAN DINSDAG
06/02/2018

Aanwezig

Verontschuldigd

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

de heer Luc DE RYCK

1.   Goedkeuring verslag vorig Directiecomité van 07/11/2017:
§   Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2.   Financieel en werkingsverslag:
§   Statistieken: zie bijlage;
§   Decreet lokaal bestuur:
o  

Uittreding van de provincie:

De provincie deed een tegenvoorstel waarbij ze zich baseren op de boekhoudkundige waarde.
Om meerdere redenen is dit voorstel onaanvaardbaar. Er werd juridisch advies gevraagd aan
KPMG en op basis hiervan zal het standpunt van Westlede worden verduidelijkt. Het Directiecomité bevestigt ons uitgangspunt dat de nominale waarde bij uittreding zal worden terugbetaald.
Onthouding: de heer Bart Blommaert

3.   Crematorium Westlede:
§   Nabestelling meubilair familiekamer Begonia: de nieuwe familiekamer wordt uiteraard met
hetzelfde meubilair aangekleed als de andere lokalen. Bulo N.V. bevestigde dat ze dit meubilair tegen dezelfde prijs aanbieden.

§   Aankoop stofafzuiging asmolen: op basis van het aanbestedingsverslag wordt de levering geplaatst bij Elventi.
§   Herbemetseling ovens: een belangrijk deel van de herstellingen aan het metselwerk wordt
door onze technische ploeg gedaan. De zeer gespecialiseerde ingrepen worden uitgevoerd
door de ovenleverancier DFW tegen prijslijst. De offerte wordt goedgekeurd.

4.   Crematorium Heimolen:
§   Aankoop invoersysteem: uitgesteld.
§   Herbemetseling ovens: na 10 jaar en meer dan 10.000 crematies per oven moet het volledig
metselwerk worden vernieuwd. Deze herstelling kan het best door de oorspronkelijke leverancier worden uitgevoerd. De prijs per oven ligt in lijn, zelfs lager, met eerdere gelijkaardige werken

5.   Crematorium “De Witte Bomen”:
§   Statistieken: zie bijlage;

6.   Crematorium Aalst:
§   Stand van de werken: de werken verlopen zoals voorzien.
§   Vorderingsstaten/verrekeningen P1, P2 en P3: worden goedgekeurd.
§   Aanbesteding omgevingsaanleg:
Artikel 1.- Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
1 februari 2018.
Artikel 2.- Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van
deze beslissing.
Artikel 3.- De opdracht “AALST - Terreinwerken” wordt gegund aan de economisch meest
voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde ONDERNEMINGEN JAN DE NUL
NV, Tragel 60 te 9308 Aalst,
Artikel 4.- De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in
het bestek met nr. 2017/018.
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§   Aanbesteding maatwerk meubilair:
Artikel 1.- Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
25 januari 2018.
Artikel 2.- Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van
deze beslissing.
Artikel 3.- De opdracht “AALST - Aankoop maatwerk meubilair” wordt gegund aan de
economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde B.B.C. NV,
Eugene Bekaertlaan 51 te 8790 Waregem
Artikel 4.- De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in
het bestek met nr. 2017/021.

§   Samenwerkingsovereenkomst kunstenaar: het voorgestelde contract wordt aangevuld met de
afmetingen van het kunstwerk: ongeveer 5m x 5m.
§   Naam crematorium: er wordt advies gevraagd aan de stad Aalst.

7.   Personeel:
§   Aanstellen selectiebureau aanwerving directeur: de gunningsprocedure en de lijst met aan te
schrijven selectiebureaus wordt goedgekeurd.
§   Vacatures catering Lochristi en Sint-Niklaas: verschillende personeelsleden zijn getroffen door
een ernstige ziekte waardoor in hun langdurige vervanging moet worden voorzien. Aangezien
ook minstens twee personeelsleden binnen de 2 jaar met pensioen gaan, wordt voorgesteld
om 2 nieuwe cateringmedewerkers aan te werven. Goedgekeurd.
§   Aanstelling onderhoudsmedewerker crematorium Aalst: de werfreserve voor onderhoudsmedewerker is nog geldig en we zullen eerst nagaan wie interesse heeft om in Aalst te werken.
§   Vaststelling anciënniteit nieuw personeel crematorium Aalst: zie bijlage, goedgekeurd.

8.   Varia:
§   Datums 2018;
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Volgend Directiecomité op MAANDAG 05/03/2018 om 17.30 uur.

Sofie BRACKE
Voorzitter

Kris COENEGRACHTS
Secretaris
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