OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR HET DIRECTIECOMITE VAN
DINSDAG 07/0 3 /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 07/02/2017:
! Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Financieel en werkingsverslag:
! Statistieken: de eerste twee maanden van 2017 waren bijzonder druk. We telden 2.108 crematies. De druk op de organisatie en het personeel was bijzonder hoog maar door de vlotte
samenwerking en positieve ingesteldheid is alles zonder noemenswaardige problemen verlopen.

3. Crematorium Westlede:
! Verbouwingen inkom kennisname uitslag aanbesteding: de laagste inschrijver is, ook na nazicht, de T.V. VHK-De Tender uit Sint-Niklaas. De gunningsprijs verschilt slechts € 5 000,00
(1,5%) van de raming.
! Aankoop kwart vleugelpiano: vanaf begin dit jaar is de prijs voor het gebruik van de vleugelpiano inbegrepen in de prijs van de plechtigheid. We merken dat er hierdoor meer gebruik
wordt gemaakt van dit aanbod. We hebben alleen in de grote aula een piano waardoor er
soms reservatieproblemen ontstaan. De aankoop wordt geschat op € 18 000,00 en er zal prijs
gevraagd worden aan 3 firma’s. Goedgekeurd.
! Aankoop onkruidverhitter: het gebruik van chemische onkruidverdelgers is niet langer toegelaten. Vorig jaar deden we testen met een kleine onkruidverhitter en het resultaat was zeer

positief. Het was echter bijzonder arbeidsintensief en daarom wordt voorgesteld om een groter toestel te kopen dat op de veegmachine kan gemonteerd worden. Het kleine toestel blijft
in dienst voor de paden en de urnentuinen. De geschatte kostprijs is € 35 000,00 en er zal
prijs gevraagd worden aan 3 firma’s.
! Aankoop kleine heftruck: we beschikken reeds jaren over een elektrische stapelaar in Lochristi. Dit toestel wordt zeer intensief gebruikt maar het is alleen geschikt voor gebruik binnen
terwijl een heftoestel regelmatig nodig is voor het onderhoud van het domein. De bestaande
stapelaar zal verder gebruikt worden in Sint-Niklaas. De geschatte kostprijs is €20.000 en er
zal prijs worden gevraagd aan minstens 3 leveranciers. Goedgekeurd.

4. Crematorium Heimolen:
! Voorlopige oplevering verbouwingen: de werken zijn ondertussen voltooid. De maximum boete voor laattijdigheid (ongeveer € 4.000,00) en de bijkomende werken (€ 3.900,00) zijn ongeveer gelijk en vallen tegenover elkaar weg. Goedgekeurd.

5. Crematorium “De Witte Bomen”:
! Statistieken: het aantal crematies steeg met bijna 18% tegenover vorig jaar.

6. Crematorium Aalst:
! Stand van de werken: de werken vorderen volgens plan.
! Subsidiedossier ovens en rookgasreiniging – principiële belofte: minister Homans heeft getekend en we kunnen dus eind maart aanbesteden.
! Afschaffing buurtweg: de afschaffing van de buurtweg staat op de agenda van de Gemeenteraad van Aalst op 28/3/2017.
! Overzicht vorderingsstaten: er werd reeds voor € 718.265,00 gevorderd. De eerste schijven
van de subsidies werden uitbetaald (€ 498.559,03).

7. Personeel:
! Verhoging fietsvergoeding: het plafond voor vrijstelling van de fietsvergoeding is verhoogd
van 0,22 euro naar 0,23 euro. Er wordt, in het kader van de aanmoediging van het fietsge-
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bruik, beslist om de fietsvergoeding voor het personeel eveneens te verhogen van 0,22 euro
naar 0,23 euro.
! Langdurig zieken: we overlopen de lijst met langdurig zieken (6). Een van de langdurig zieken
heeft gedeeltelijk het werk hervat. Hij kreeg reeds een aangepast takenpakket maar dit is
ook niet meer haalbaar. Er wordt voorgesteld om de procedure voor vervroegde pensionering
te starten. Goedgekeurd.
! Bevorderingsexamen hoofd administratieve medewerker: de procedure is gestart en er zijn 3
interne kandidaten.
! Aanwerving onthaal & plechtigheden: Gezien de hoogdringendheid wordt de best geschikte
kandidaat met een vervangingscontract in dienst genomen tot de Raad van Bestuur definitief
beslist.
! Vacature tuinmedewerker: voor tuinonderhoud, parkeerbegeleiding (6 dagen per week) en
onderhoud van de begraafplaats zijn er 3 personeelsleden nodig. . De procedure kan opgestart worden.
! Benchmark lonen Lochristi – Antwerpen: ter informatie.

8. Varia:
! Zitpenning bestuurders: in het werkingsverslag zal uitdrukkelijk worden vermeld dat de zitpenningen € 201,00 bedragen. Dit is iets minder dan het wettelijk toegelaten bedrag.
! Natuurbegraafplaats: de voorzitter stelt voor om te onderzoeken of we in het kader van IGS
Westlede één of meerdere natuurbegraafplaatsen kunnen inrichten. In Lochristi is het mogelijk om op het voorziene uitbreidingsgebied van het crematorium (5 ha) een dergelijk begraafbos voor urnen in te richten. Het directiecomité geeft opdracht aan de directeur om deze piste te onderzoeken.

Volgend Directiecomité op dinsdag 02/05/2017 om 17.00 uur

Sofie BRACKE
Voorzitter

Kris COENEGRACHTS
Secretaris
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