OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN
DINSDAG 10/01/2017
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 Isabelle DE CLERCQ
De heer Kris COENEGRACHTS
Mevrouw Ria THIENPONT

Verontschuldigd

De heer Luc MAES
De heer Dimitri VAN HOEY
De heer Patrick VERMEULEN

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
Het verslag van 06/12/2016 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Financieel en werkingsverslag:
! Jaaroverzicht 2016: in 2016 werden er 9.956 crematies uitgevoerd, 6.564 in Lochristi en 3.392
in Sint-Niklaas. Bij de begroting 2016 werd uitgegaan van 9.850 crematies.

3. Crematorium Westlede:
! Presentatie familietool en vernieuwd reservatiesysteem: de adjunct-directeur Ria Thienpont
demonstreert het reservatiesysteem en de nieuwe familietool. Voortaan kunnen de familieleden en de begrafenisondernemers alle documenten, muziek en beeldmateriaal opladen. De
toepassing is in een testfase maar biedt heel wat mogelijkheden. De communicatie met de
families en de begrafenisondernemers wordt transparant en misverstanden worden vermeden.
Het is de bedoeling om tegen eind maart volledig operationeel te zijn.

4. Crematorium Heimolen:
! Controle-emissiemetingen oven 1 door milieu-inspectie: jaarlijks worden er door de milieuinspectie controlemetingen uitgevoerd. Dit jaar gebeurden deze meting op oven 1 in SintNiklaas. De emissieresultaten zijn zonder meer uitstekend.

5. Crematorium De Witte Bomen:
! Statistieken: het aantal crematies in Frasnes steeg van 1.834 naar 1.907 en hiervan waren er
468 (2015 = 458) uit Oost-Vlaanderen. De meeste kwamen uit het arrondissement Oudenaarde (420).

6. Crematorium Aalst:
! Stand van zaken van de werken: de grond- en funderingswerken zijn bijna afgewerkt en volgende week wordt gestart met het plaatsen van de gewelven. De werken verlopen vlot en we
zitten perfect op timing.
! Vorderingsstaat 3 perceel 1 ruwbouw: vorderingsstaat 3 bedraagt € 159 506,66 en inclusief
prijsherzieningen werd reeds € 512 016,01 gefactureerd. Goedgekeurd.
! Subsidiedossier omgevingsaanleg: Dit dossier wordt, na overleg met de administratie, terug
ingediend in maart. We verwachten de goedkeuring in mei zodat de aanbesteding tegen het
bouwverlof 2017 kan afgerond worden. We moeten ook nog een nieuwe bouwaanvraag indie-
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nen voor de aanleg ten noorden van de oude Merestraat. We proberen een oplossing te zoeken voor de buurtweg die het traject volgt van de vroegere Merestraat.
! Goedkeuring verrekening aanpassing riolering: tijdens de uitvoering bleek de noodzaak om de
septische putten op te splitsen. Hierdoor wijzigde het aantal toezichtputten en moest de vetafscheider voor de keuken worden aangepast. De verrekening bedraagt € 39 014,88 en wordt
goedgekeurd. Alle verrekeningen in min en meer zullen in een overzichtslijst worden voorgelegd.
7. Personeelszaken:
! Overzicht;
! Onbetaald verlof nieuwe regeling: de Vlaamse regering heeft voor zijn ambtenaren een nieuwe regeling uitgewerkt van onbetaald verlof. Deze regeling vervangt de vroegere mogelijkheden van betaalde loopbaanonderbreking. Het is een regeling die geen recht maar een mogelijkheid, mits goedkeuring door de werkgever, installeert. De Raad van Bestuur stemt in met
de introductie van deze nieuwe regeling in onze RPR. Na overleg met de vakbonden zal de definitieve tekst ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.
! Vacature voor medewerker plechtigheden en schoonmaker: de kandidaturen werden afgesloten en de examens worden begin februari afgenomen. De jury’s zijn als volgt samengesteld:
Jury medewerker plechtigheden:
- Tine Bloeyaert – diensthoofd plechtigheden crematorium Kortrijk;
- Lana Robignon – consultant A&S solutions;
- Senta Mosselmans - diensthoofd plechtigheden Westlede;
Jury schoonmaker:
- Sofie Kesteloot – consultant A&S solutions;
- Ariane Baetens – diensthoofd administratie Westlede;
- Kris Coenegrachts – directeur Westlede;
8. Varia:
! Concessies: de lijst wordt goedgekeurd.

Volgende vergadering Raad van Bestuur: dinsdag 28/03/2017 om 18 u.

Sofie BRACKE
Voorzitter

COENEGRACHTS Kris
Secretaris
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