VERSLAG VAN HET DIRECTIECOMITE VAN DINSDAG 07/07/ 2015
Aanwezig

Verontschuldigd

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

1. Goedkeuring verslag vorig Directiecomité van 04/05/2015:
! Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.
2. Financieel en werkingsverslag:
! In de eerste jaarhelft gebeurden er niet minder dan 5.446 crematies. Dit is een stijging van
14 % t.o.v. vorig jaar. Het aantal plechtigheden steeg zelfs met niet minder dan 28 %.
3. Crematorium Westlede:
! Gunning leverancier emissiemetingen: SGS en Tauw dienden een offerte in voor alle openbare
Vlaamse Crematoria. Het nazicht van de offertes door het VNOC is nog bezig.
! Gunning leverancier kledij techniekers en tuinmannen
! Vlonderpad in bos & aan vijver: de directeur geeft uitleg bij de plannen om een vlonderpad
aan te leggen in het bos en langs de vijver. Dit pad ontsluit het bos en is een meerwaarde
voor de bezoekers aan ons domein. De aanleg zal voorzien worden in het budget van 2016.
! Uitbreiding urnenbegraafplaats: palend aan het domein is er nog in het RUP een uitbreiding
van de begraafplaats voorzien van 5 ha. Op dit terrein zou er een urnen-begraaf-bos kunnen
aangelegd worden. Natuur en bos heeft ook interesse voor deze ontwikkeling die aansluit bij
de Groenpool. Er wordt contact opgenomen met de Gemeente Lochristi om deze zaak te bespreken
4. Crematorium Heimolen:
! /

5. Crematorium Aalst:
! Afronding archeologisch onderzoek: het archeologisch onderzoek werd afgewerkt. We wachten nog op het besluit van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
! Schadeclaims Schelfhout en Wienerberger
! Sloopdossier
6. Personeel:
! Pensionering: Twee personeelsleden komen in aanmerking voor vervroegd pensioen. Hun aanvraag zal voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur.
! Aanstelling uit werfreserve: Goegekeurd.
! Aanwerving administratieve kracht: gezien de blijvende drukte is de aanwerving van een bijkomende administratieve kracht en van één of meerdere begeleiders van plechtigheden dringend nodig. De aanwervingsprocedure kan door A&S Solutions worden opgestart.
! Een personeelslid vraagt om halftijds te werken vanaf 1 september 2015: goedgekeurd.
7. Varia:
! /
Volgende vergadering: Directiecomité op MAANDAG 07/09/2015 om 17 uur

Luc DE RYCK
1ste Ondervoorzitter

COENEGRACHTS Kris
Secretaris
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