OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR H ET DIRECTIECOMITE VAN
DINSDAG 06/09/2016

Aanwezig

Verontschuldigd

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

mevrouw Mieke BOUVE
de heer Luc DE RYCK

1. Goedkeuring verslag vorig Directiecomité van 05/07/2016:
! Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.
2. Financieel en werkingsverslag:
! Statistieken;
! Elementen begroting 2017: de voornaamste uitgangspunten worden toegelicht en op basis
hiervan zal de begroting worden opgesteld.
3. Crematorium Westlede:
! Stand van zaken brandveiligheid: de nota van de preventieadviseur wordt toegelicht.
! Onderhoud domein en onkruidbestrijding: er werden grote inspanningen geleverd om het domein onkruidvrij te houden en de milieuvriendelijke onkruidbestrijding met de borstelmachine en stoommachine levert zeer goede resultaten.
! Ontwerp knuppelpad: wordt uitgesteld.
4. Crematorium Heimolen:
! Installatie-digitalisatie: de uitbreiding van de signalisatie met een videototem en een systeem
voor schermdeling wordt goedgekeurd.
! Verbouwing lokaal begrafenisondernemers: de eerste werken werden uitgevoerd en de einddatum midden oktober blijft haalbaar.

5. Crematorium “De Witte Bomen”:
! Statistieken: het aantal crematies blijft stijgen en op jaarbasis verwachten we een toename
met 4 à 5 procent.
6. Crematorium Aalst:
! Lastenboek ovens en rookgasreiniging: de besprekingen met BOPRO verlopen zeer vlot en het
lastenboek zal afgewerkt zijn tegen de volgende Raad van Bestuur.
! Start werken: we hebben op de valreep de werken aan de verschillende percelen op 1 september kunnen laten starten. Er is veel goede wil bij de verschillende aannemers.
! Vrijgave borgtocht aannemer sloopwerken: de werken zijn voltooid volgens plan en de borgtocht wordt vrijgegeven.
! Uitvoeringsoptie Berlinerwand – perceel 1: de werken aan het gebouw worden op enkele meters van het fietspad langs de Merestraat uitgevoerd. Aangezien de Merestraat in gebruik
blijft tot het einde van dit jaar moet het fietspad beveiligd worden tegen mogelijke grondverzakkingen. Door de aannemer Jan De Nul N.V. werden, met open boek, prijzen gevraagd
voor het plaatsen van een Berlinerwand.
7. Personeel:
! Statuut personeel – planning extra Directiecomité: een extra Directiecomité zal plaatshebben
op donderdag 29 september om 20.00 uur. De stukken zullen enkele dagen vooraf worden
toegestuurd.
! Langdurig zieken: deze problematiek werd besproken en zal van nabij worden opgevolgd.
! Vacature souschef invulling
! Bepaling geldelijke anciënniteit nieuw personeel:

8. Varia:
! /
Extra Directiecomité op donderdag 29/09/2016 om 20.00 uur
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