OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR HET DIRECTIECOMITE VAN DINSDAG
07/11/2017
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 07/09/2017:
§   Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.
2.   Financieel en werkingsverslag:
§   Statistieken;
§   Decreet lokaal bestuur:
o   Aantal bestuurders:
Na uitvoerige discussie beslist het Directiecomité om volgend voorstel aan de Raad van Bestuur voor te leggen:
Voor de verdeling van het aantal mandaten baseren we ons op het inwonersaantal van de 6
arrondissementen. We houden alleen rekening met de inwoners van de aangesloten gemeenten.
Per begonnen schijf van 150.000 inwoners kennen we één mandaat toe.
Extra mandaten worden toegekend aan de gemeente waar een crematorium gelegen is.
Dit geeft volgende verdeling:

Arrondissementen
Gent
Eeklo
Sint-Niklaas
Dendermonde
Aalst
Oudenaarde
Provincie

Inwoners
aangesloten
gemeenten
512.464
60.613
231.778
130.320
275.959
106.843
1.317.977

Per
crematorium
1
1
1
3

Per
150.000
inwoners
4
1
2
1
2
1
11

totaal
5
1
3
1
3
1
14
0
14

NU
7
1
4
2
4
2
20
2
22

Hierdoor wordt het aantal bestuurders verminderd van 22 naar 14.
o  

Aantal bestuurders met raadgevende stem: aan de 14 bestuurders wordt 1 bestuurder
met raadgevende stem toegevoegd;

o  

Uittreding van de provincie: we wachten nog op een voorstel van de Provincie i.v.m. de
uittredingsvergoeding;

De statuten moeten op heel wat punten worden aangepast.
3.   Crematorium Westlede:
§   Werken inkom: de eerste fase is afgewerkt.
4.   Crematorium Heimolen:
§   Aankoop gronden Kattenheistraat: de vraagprijs is meer dan € 800 000,00. Vermits wij deze
gronden niet echt nodig hebben, is deze uitgave niet te verantwoorden.

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

6.   Crematorium Aalst:
§   Stand van de werken: rondgang ter plaatse.
§   Subsidiedossier omgevingsaanleg: we hebben nog steeds geen vaste belofte van toelage. De
voorzitter en de directeur doen een laatste poging om het dossier vlot te trekken. Indien dit
niet lukt dan wordt er aanbesteed zonder subsidie.
§   Dossier audiovisueel materiaal: videowall: de beslissing wordt uitgesteld tot er meer duidelijkheid is over de nieuwe schermen die binnenkort op de markt komen.
§   Procedure onteigening Van Geem + aanstellen raadsman.
§   Aankoop gronden consorten Schelfhout: de aankoop van deze laatste twee percelen werd
reeds vroeger goedgekeurd. Door allerlei technische problemen kan de akte pas nu verleden
worden. Het aankoopbedrag blijft gelijk nl. 5053 m2 x 7,21 euro = 36 432,13 euro.
§   Aanbesteding meubilair:
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- De raming van het dossier “los meubilair” wordt verhoogd met € 12 360,00 door de toevoeging van 20 extra stoelen voor de familiekamer.
- De raming van het dossier “maatwerk meubilair” wordt verhoogd met € 22 900,00 door het
verhogen van het aantal banken in de grote aula van 90 naar 96 en de toevoeging van een lezenaar en 2 katafalken.
7.   Personeel:
§   Vacatures Aalst: aanwerving technici, plechtigheden, horeca: het Directiecomité keurt volgende aanwervingen goed:
-  

2 Technici:

-  

2 Medewerkers plechtigheden:
Op te nemen in de werfreserve van 2 jaar: 1 persooon

-  

2 Medewerkers Horeca:
Op te nemen in de werfreserve van 2 jaar: 1 persooon

§   Verlenging aanstelling statutair dienstverband directeur: zoals bepaald in art. 165 van de
rechtspositieregeling wordt de definitieve ambtsneerlegging van de directeur uitgesteld met
één jaar d.w.z. tot 31/8/2018.
§   Pensionering: de pensioencommissie besliste dat het personeelslide de voorwaarden vervult
om definitief voortijdig te worden gepensioneerd met ingang van 1 november 2017.
8.   Varia:
§   Datums 2018;

Volgende Raad van Bestuur op dinsdag 05/12/2017 om 18.00 uur gevolgd door de Algemene Vergadering om 19.00 u.

Sofie BRACKE
Voorzitter

Kris COENEGRACHTS
Secretaris
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