OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR ^ HET DIRECTIECOMITE VAN
DINSDAG 07/02/2017

Aanwezig

Verontschuldigd

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

mevrouw Caroline VERDOODT

1. Goedkeuring verslag vorig Directiecomité van 08/11 en 15/11/2016:
! De verslagen worden, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Financieel en werkingsverslag:
! Statistieken: in januari gebeurden er 1.035 crematies of ongeveer 20 % meer dan vorig jaar.

3. Crematorium Westlede:
! Goedkeuring raming en aanbesteding dossier koeling hoofdgebouw Lochristi: de raming bedraagt € 52.000,00 en de opdracht zal worden gegund bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Minstens 4 firma’s, waaronder de drie bedrijven die reeds koelinstallaties plaatsten, zullen worden aangeschreven. De aanbesteding kan gebeuren.
! Goedkeuring raming en aanbesteding dossier warmtebuffering en –distributie restwarmte Lochristi en Sint-Niklaas: het dossier warmtebuffering en -distributie restwarmte is afgewerkt.
De raming bedraagt € 329.970,00 en er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze
van open offertevraag. Het dossier wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

! Aanvraag subsidies restwarmte: er loopt momenteel een call voor projecten groene warmte.
Wij komen voor subsidie in aanmerking. De directeur stelt voor om de subsidieaanvraag te laten doen door Ingenium, het studiebureau dat ook het bestek opmaakte.
Gunning diverse werken tuin
4. Crematorium Heimolen:
! Verbouwingen: de verbouwingen zijn eindelijk voltooid. Er zullen boetes worden opgelegd
aan de aannemer voor overschrijding van de termijn.

5. Crematorium “De Witte Bomen”:
! Statistieken: in januari gebeurden er 199 crematies in Frasnes waarvan 57 uit OostVlaanderen.

6. Crematorium Aalst:
! Stand van de werken: de werken vorderen volgens plan.
! Subsidiedossier ovens en rookgasreiniging: we ontvingen bericht dat ons dossier werd goedgekeurd door de Inspectie van Financiën.
! Afschaffing buurtweg: de afschaffing van de buurtweg die het traject volgt van de vroegere
Merestraat is noodzakelijk om een bouwvergunning te bekomen voor de buitenaanleg van het
noordelijk deel van het terrein met o.a. de strooiweiden en de vijver. De motivatienota werd
afgewerkt en het dossier is beslissingsklaar. De formele aanvraag van Westlede samen met
AGSA wordt ingediend bij het Stadsbestuur van Aalst.
! Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze leveren en plaatsen audiovisueel materiaal.

7. Personeel:
! Langdurig zieken: verschillende langdurig zieken zijn terug aan het werk of hebben aangekondigd dat ze binnen afzienbare tijd het werk zullen kunnen hervatten.
! Ontslag: Het diensthoofd plechtigheden neemt ontslag als vastbenoemde ambtenaar. Ze heeft
een nieuwe uitdaging aangegaan.
! Bevorderingsexamen hoofd administratieve medewerker.
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! Vacature onthaal & plechtigheden: er zijn 5 kandidaten geslaagd voor de functie onthaal &
plechtigheden. Gezien de hoogdringendheid stelt de directeur voor om, na de psychotechnische proeven de kandidaat met de meeste punten aan te stellen. Het Directiecomité stemt
hiermee in en er kan een aanwerving gebeuren met als ontbindende voorwaarde de goedkeuring door de Raad van bestuur.
! Vacature onderhoudsmedewerker

8. Varia:
! Uitstel tentoonstelling: de opening van de tentoonstelling van Guy Timmerman wordt uitgesteld naar zaterdag 20 mei 2017.

Volgend Directiecomité op dinsdag 07/03/2017 om 17.00 uur

Sofie BRACKE
Voorzitter

Kris COENEGRACHTS
Secretaris
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