OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG
09/01/2018
Aanwezig

Mevrouw Zeneb BENSAFIA
De heer Bart BLOMMAERT
Mevrouw Mieke BOUVE
Mevrouw Sofie BRACKE
De heer Eddy COUCKUYT
De heer Frank DE BACKER
De heer Luc DE RYCK
De heer Marc DE SCHRIJVER
De heer Yves DESWAENE
Mevrouw Claudine DE WAELE
Mevrouw Sofie HEYRMAN
De heer Kenny KETELS
De heer Werner MAES
De heer Dieter MANNAERT
Mevrouw Sibylle MOREELS
Mevrouw Nadine STALPAERT
De heer Frans VAN GAEVEREN
Mevrouw Odette VAN HAMME
De heer Rurik VAN LANDUYT
Mevrouw Conny VANDER STRAETEN
Mevrouw Caroline VERDOODT
Mevrouw Ilse ROGGEMAN
De heer Kris COENEGRACHTS
Mevrouw Ria THIENPONT

Verontschuldigd

De heer Patrick VERMEULEN
Mevrouw Isabelle DE CLERCQ
De heer Dimitri VAN HOEY

1.   Goedkeuring verslag vorige vergadering:
Het verslag van 05/12/2017 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2.   Financieel en werkingsverslag:
§   Statistieken: in 2017 gebeurden er 6.787 crematies in Lochristi en 3.694 in Sint-Niklaas.
10.481 crematies is het hoogste aantal ooit.
§   Toelichting statutenwijziging: de statuten moeten aangepast worden aan het Decreet over
het lokaal bestuur van 22/12/2017. Naast redactionele wijzigingen en verwijzing naar het
nieuwe decreet, is vooral de verplichte uittreding van de provincie, de schrapping van het directiecomité en de beperking van het aantal bestuurders tot maximum 15, belangrijk.
§   Statutenwijziging: De nieuwe statuten werden vergeleken met de oude statuten en artikelsgewijze besproken en toegelicht. De Raad van Bestuur keurt met unanimiteit de aanpassing
van de statuten goed. Deze statuten worden voorgelegd aan de deelnemers. De definitieve
beslissing wordt genomen op de Buitengewone Algemene Vergadering van 05/06/2018.
§   Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van 05/06/2018: het enige agendapunt is de
wijziging van de statuten.

3.   Crematorium Westlede:
§   /

4.   Crematorium Heimolen:
§   Aankoop systeem voor opvang vliegassen/transportschroeven: op basis van het gunningsverslag wordt de opdracht gegund aan de laagst regelmatige inschrijver.

5.   Crematorium De Witte Bomen:
§   Statistieken: er werden in 2017 2.049 crematies uitgevoerd in crematorium “De Witte Bomen”. Dit is een stijging van 7,5 %. De grenzen van de technische installatie komen in zicht
en de installatie van een derde crematieoven moet worden overwogen.

6.   Crematorium Aalst:
§   Stand van zaken van de werken: na het bouwverlof werden de werken hervat en men zit nog
steeds op schema. Vanaf 16/1 wordt begonnen met de installatie van de crematieovens.
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§   Overzicht + goedkeuring vorderingsstaten 1, 2 + 3: de vorderingsstaten en de lijsten met werken in min en meer worden goedgekeurd.
§   Subsidiedossier omgevingsaanleg: het vierde dossier werd, met kleinere opmerkingen, goedgekeurd. We ontvangen een subsidie.
§   Hoger beroep onteigening Van Geem: het verzoekschrift tot hoger beroep tegen de beslissing
in eerste aanleg werd ingediend. De uitspraak zal ten vroegste in 2019 gebeuren.
§   Officiële opening 06/09/2018 om 17 u: de datum wordt goedgekeurd.

7.   Personeelszaken:
§   Overzicht;
§   Stand van zaken personeel Aalst: 6 personeelsleden werden geselecteerd en zullen binnenkort
in dienst genomen worden. Zij krijgen hun opleiding in Lochristi en Sint-Niklaas.
§   Vacature directeur: Het Directiecomité krijgt opdracht om het profiel en de procedure van
aanwerving van de nieuwe directeur op te stellen.

8.   Varia:
§   Concessies: de lijst met concessies wordt goedgekeurd.
Volgende vergadering Raad van Bestuur: dinsdag 27/03/2018 om 18 u

Sofie BRACKE
Voorzitter

COENEGRACHTS Kris
Secretaris
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