OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR H ET DIRECTIECOMITE VAN
DINSDAG 5/7 /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 03/05/2016:
! Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Financieel en werkingsverslag:
! Statistieken: de eerste twee maanden waren er beduidend minder crematies dan in 2015
maar sindsdien zijn de aantallen ongeveer gelijk met 2015.

3. Crematorium Westlede:
! Timing verbouwingen inkom: de bouwvergunning werd afgeleverd maar indien we nu aanbesteden starten de werken midden in de drukste periode van het jaar. De aanbesteding wordt
daarom uitgesteld tot eind 2016 zodat de werken in april 2017 kunnen worden gestart.
! Vrijgave borgtocht verbouwingen gang regie: de vrijgave van de borg wordt goedgekeurd.

4. Crematorium Heimolen:
! /

5. Crematorium “De Witte Bomen”:
! /

6. Crematorium Aalst:
! Timing: de eerste coördinatievergadering met aannemer, ontwerpers en opdrachtgever werd
gehouden op 29/6/2016. We verwachten de vaste belofte van toelage voor perceel 2 en 3
eind deze week zodat het bevel van aanvang voor perceel 1 op 15/7/2016 kan gegeven worden. Het bevel van aanvang voor perceel 2 en 3 volgt dan op 1/8/2016 zodat de werken gelijktijdig kunnen starten op 1/9/2016. De voorziene maar theoretische einddatum (490 kalenderdagen) is dan 19/12/2017. Wanneer we rekening houden met bouwverloven en andere
mogelijke onderbrekingen dan is september 2018 voor de effectieve start zeker haalbaar.
! Aanstelling raadgevend studiebureau ovens: Het latenboek ovens en filters wordt opgesteld
door de eigen diensten maar er wordt een raadgevend studiebureau aangesteld als klankbord.
7. Personeel:
! Statuut personeel: de directeur stelt een beknopte nota voor i.v.m. toekomstige statutaire
benoemingen. Het DC geeft opdracht om deze nota verder uit te werken tegen de vergadering
van september.
! Langdurig zieken: twee personeelseden zijn meer dan 1 jaar ziek zonder dat er zicht is op
werkhervatting.
! Vacatures techniekers invulling: Filip van Overloop, David Van Hoe en Kristiaan De Kegel
slaagden voor de selectieproeven. Filip van Overloop en David van Hoe worden aangeworven
met een contract van onbepaalde duur en Kristiaan De Kegel wordt opgenomen in een werfreserve van 2 jaar.
! Vacature teamverantwoordelijke catering Sint-Niklaas invulling: Bart Vermeire slaagde als
enige voor alle selectieproeven en wordt aangeworven met een contract van onbepaalde
duur.
8. Varia:
! /
Volgende vergadering: Directiecomité op dinsdag 06/09/2016 om 17 uur
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Voorzitter
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2

