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Aanwezig  Mevrouw Zeneb BENSAFIA 

 Mevrouw Karla BRONSELAER 

 Mevrouw Katie COPPENS 

 De heer Luck DE RYCK 

 Mevrouw Claudine DE WAELE 

 De heer Yves DESWAENE 

 Mevrouw Isabelle HEYNDRICKX 

 De heer Bert HEYNSSENS 

 De heer Bart NOBELS 

 Mevrouw Kelly VAN ELSLANDE 

 Mevrouw Caroline VAN GEYT 

 Mevrouw Karlijn DEENE 

 De heer Hans MASUY 

  

  

Verontschuldigd  Mevrouw Julie DOSSCHE 

 De heer Wim VAN DAMME 

 Mevrouw Caroline VERDOODT 

  

 
 
Dhr. Danny Lauweryns zal als bestuurslid de fakkel overnemen van Julie Dossche.  
 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering: 
 
§ Het verslag van 05/01/2021 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd; 
 
 
2. Financieel en werkingsverslag: 
 
§ Corona update, statistieken & toelichting sterftecijfers 2020: de (eerste) grafiek van crema-

ties per week toont de vier pieken die wij kenden, waarvan twee direct Covid-gelinkt. 
 
Na correctie voor aangemelde Covid-sterfgevallen liggen de cijfers van 2020 en 2019 binnen 
een nauwe band van elkaar (verschil tussen blauwe lijn en groene lijn). 
 
Van de 2075 extra crematies in 2020 tov 2019 zijn er officieel 1451 Covids. De overige worden 
verklaard door een korte hittegolfpiek en vooral door een structurele extra influx vanuit de 
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noordrand van Brussel (naar Aalst) en door een tijdelijke niet-structurele influx vanuit West-
Vlaanderen. 
 
Er heeft zich nooit een capaciteitsprobleem gesteld. Op de drukste momenten opereerden wij 
rond 90% capaciteit, met acceptabele wachttijden, door middel van ploegen- en overwerk op 
feestdagen en enkele zondagen. 
 
Uit de grafiek van crematies per leeftijdscategorie vergeleken tussen 2019 en 2020 blijkt dui-
delijk dat de oversterfte zich situeert vanaf de +70’ers. De sterfte wordt steeds proportioneel 
hoger bij toenemende leeftijd. 
 
 

3. Crematorium Westlede: 
 
§ Make-over aula’s en inkom stand van zaken: na toelichting omtrent het best-case en worst-

case tijdspad wordt beslist de aanvang van de fysieke werken uit te stellen tot medio maart 
2022 voor het lot architectuur, dus bij aanvang van de minder drukke periode.  
 

4. Crematorium Heimolen:  
 
§ Nihil; 

 
 
5. Crematorium Siesegem: 
 
§ Beslissing Agentschap Binnenlands Bestuur klacht Insaver procedure zonnepanelen : de raad 

conformeert zich met deze beslissing; 
 

6. Crematorium “De Witte Bomen”: 
 
§ Bijzondere algemene vergadering: er wordt beslist zich te onthouden; 

 
 
7. Personeelszaken: 
 
§ Overzicht: geen opmerkingen; 

 
§ Aanpassingen rechtspositieregeling: de raad keurt het geheel der wijzigingen aan de RPR 

goed. 
 
 

8. Varia: 
 
§ Concessies: de lijst met concessies en verlengingen van concessies wordt goedgekeurd; 
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§ Giften: wordt verder afgehandeld; 

 
 
 

 
Yves DESWAENE      Hans MASUY 
Voorzitter       Notulist en directeur 


