OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR HET DIRECTIECOMITE VAN
DINSDAG 03/05/2016
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 01/03/2016:
! Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Financieel en werkingsverslag:
! Statistieken: in maart en april telden we terug een lichte stijging van het aantal crematies.

3. Crematorium Westlede:
! Plaatsing oplaadpunt fietsers: er is vraag naar een oplaadpunt voor fietsers. We kregen een
aanbod van Solar straatmeubilair van een nieuw hoogwaardig en duurzaam concept waarbij
het oplaadpunt werkt op zonne-energie en tegelijkertijd als bank dienst doet. Er is momenteel op de markt geen vergelijkbaar aanbod. De kostprijs is € 8 500,00.
! Goedkeuring lastvoorwaarden aankoop grasmachine: de oude grasmachine is bijna 20 jaar oud
en versleten. De vervanging is dringend en de lastvoorwaarden voor de aankoop van een
nieuwe machine (max € 25 000,00) worden goedgekeurd.

4. Crematorium Heimolen:
! /

5. Crematorium “De Witte Bomen”:
! 3de crematieoven en uitbreiding onthaal: de werkgroep Crematorium zal aan de Raad van
Bestuur van Ideta voorstellen om een derde crematieoven te installeren. Tegelijkertijd zal de
bouw van een extra onthaalruimte en de uitbreiding van de grote aula worden voorgesteld.
De directeur krijgt volmacht om deze uitbreiding goed te keuren op voorwaarde dat de financiering via een lening zal gebeuren en niet via een kapitaalsverhoging.

6. Crematorium Aalst:
! Sloopwerken: de koterijen aan de vijver werden reeds afgebroken en de afbraakwerken van
het gebouw Schelfhout starten op 9 mei. Eind mei zouden de werken voltooid zijn.
! Toewijzing perceel 1: de standstillperiode is voorbij.
! Stand van zaken aankopen bestek perceel 2 + 3: 9 firma’s kochten het bestek van perceel 2
aan en 8 firma’s het bestek van perceel 3.

7. Personeel:
! Langdurig zieken: de directeur geeft een overzicht van de langdurig zieken en stelt voor om
de situatie telkens na 1 jaar ziekte te evalueren.
! Actualisatie / wijzigingen rechtspositieregeling en arbeidsregelement: op advies van Schaubroeck werd de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement aangepast aan de huidige stand
van de wetgeving. Het zijn overwegend kleine wijzigingen die voorgelegd zullen worden aan
de vakbonden.
! Vacatures techniekers: de zoektocht naar twee techniekers met een diploma van elektromechanica kende geen succes. De functie wordt terug vacant verklaard voor mensen met een
diploma A2 of 5 jaar nuttige ervaring.
! Vacature teamverantwoordelijke catering Sint-Niklaas: geen van de 2 kandidaten slaagde voor
het bevorderingsexamen en daarom wordt de functie vacant verklaard.
! Vacature souschef: ook deze vacature wordt vacant verklaard.
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8. Varia:
! Tentoonstelling Guy Timmerman: de beeldhouwer Guy Timmerman zal tentoonstellen in oktober en november.

Volgende vergadering: Raad van Bestuur op dinsdag 07/06/2016 om 18 u gevolgd door de Algemene Vergadering om 19 u.

Sofie BRACKE
Voorzitter

Kris COENEGRACHTS
Secretaris
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