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Aanwezig  Mevrouw Katie COPPENS 

 Mevrouw Claudine DE WAELE 

 De heer Yves DESWAENE 

 De heer Bert HEYNSSENS 

 De heer Bart NOBELS 

 De heer Wim VAN DAMME 

 Mevrouw Kelly VAN ELSLANDE 

 Mevrouw Caroline VAN GEYT 

 Mevrouw Mieke VAN HECKE 

 Mevrouw Caroline VERDOODT 

 Mevrouw Karlijn DEENE 

 De heer Hans MASUY 

  

Verontschuldigd  Mevrouw Zeneb BENSAFIA 

 Mevrouw Karla BRONSELAER 

 De heer Luck DE RYCK 

 Mevrouw Julie DOSSCHE 

 
 
0. Ontslag Mieke Van Hecke / aanduiding Isabelle Heyndrickx: 
 
§ Mevr. Isabelle Heyndrickx wordt verwelkomd als nieuw bestuurslid en ondervoorzitter, ter 

vervanging van mevrouw Mieke Van Hecke 
 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering: 
 
§ Het verslag van 01/12/2020 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd; 
 
 
2. Financieel en werkingsverslag: 
 
§ Corona update en statistieken: de grafieken van crematies per maand en per week tonen dat 

de tweede piek van overlijdens/crematies aanhoudt, na nauwelijks twee weken van enige da-
ling. In week 1 bereikten we quasi opnieuw de belasting van de top van de tweede corona-
golf! Het blijkt wel dat we in deze periode veel instroom (15%) kennen van buiten de provin-
cie, voornamelijk West-Vlaanderen (Lochristi) en Brussel (Aalst). Traditioneel is de 
jaarovergang altijd een periode van grote drukte en logistieke uitdaging omwille van feestda-
gen (sluitingsdagen). Het is afwachten wat week 2 en 3 zullen brengen. De belasting voor per-
soneel en technische inrichtingen blijft aangehouden hoog. 
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§ Bespreking regiovorming (minister Somers): volgens eerste aanzet zou de provincie Oost-

Vlaanderen tot vier regio’s kunnen bevatten: Waasland, Dendermonde, Gent en Zuid. Westle-
de zou met zijn 51 deelnemende gemeenten en drie crematoria actief zijn in alle regio’s. De 
schaalvoordelen van gedeeld personeel en management over drie vestigingen zijn evident. 
Een opsplitsing in deze specifieke, kapitaalsintensieve sector brengt geen voordelen van effi-
ciëntie, kosten of investeringen, integendeel. Er wordt een kort schrijven daaromtrent ge-
richt aan de Gouverneur. 

 
§ Bespreking bushaltes Aalst en Lochristi: brieven omtrent de afschaffing van bushalte cremato-

rium Aalst werden verstuurd. Er zou een heroverweging aan de gang zijn voor deze halte, ook 
betreffende de aankomst- en vertrekuren. 

 
§ Bespreking reflecties bij conceptnota aanpassing wet op de lijkbezorging: het voorgelegde 

document wordt kort toegelicht. Raadsleden kunnen desgewenst aan de inhoud ervan refere-
ren in contacten waar privatisering/liberalisering van openbare crematoria aan bod zou ko-
men.; 

 
§ Overzicht bestellingen 2020: > 5 000,00 < 30 000,00: overzicht opdrachten via aanvaarde fac-

tuur gedurende het jaar 2020: de Raad neemt kennis van deze rapportering; 
 

 
3. Crematorium Westlede: 
 
§ Make-over aula’s en inkom stand van zaken: mondeling toegelicht; 

 
§ Voorstel tot gunning opdracht levering rode en witte huiswijn en cava: de Raad keurt de gun-

ning goed van de opdracht voor levering van rode en witte huiswijn en cava; 
 

 
4. Crematorium Heimolen:  
 
§ Nihil; 

 
 
5. Crematorium Siesegem: 
 
§ Klacht ivm gunningsbeslissing door inschrijver overheidsopdracht zonnepanelen: de raad is 

akkoord met het antwoord aan Agentschap Binnenlands Bestuur op de klacht ivm de gun-
ningsbeslissing door een inschrijver voor de overheidsopdracht zonnepanelen; 
 

6. Crematorium “De Witte Bomen”: 
 
§ Nihil; 
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7. Personeelszaken: 
 
§ Overzicht: geen opmerkingen; 

 
§ Procedure aanwerving technieker site Lochristi: de raad keurt de procedure en werkwijze 

goed voor de invulling van de positie van technicus in Lochristi; 
 
 

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

 
§ Nabeschouwing rond de methodiek van besteden van opbrengsten uit edele metalen, meer 

bepaald de transparantie hierover naar onze vennoten-gemeenten: het document met de me-
thodiek van voordragen en selectie van giften wordt nogmaals rondgestuurd aan de raadsle-
den met het oog op de afsluiting van voordrachten door de raadsleden eind januari 2021; 
 
 
 

 
Yves DESWAENE      Hans MASUY 
Voorzitter       Notulist en directeur 


