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Aanwezig  Mevrouw Katie COPPENS 

 De heer Luck DE RYCK 

 Mevrouw Claudine DE WAELE 

 De heer Yves DESWAENE 

 Mevrouw Julie DOSSCHE 

 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 

 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering: 
 
§ Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd; 
 
 
2. Financieel en werkingsverslag: 
 
§ Statistieken: 2019 sluit af met 11.267 crematies. Door een eindejaarsopstoot eindigen we 

daarmee met een hoger dan verwacht cijfer. De toenames van aantallen crematies, plechtig-
heden en koffiekamers bedragen resp. 5, 8 en 10%. De noterenswaardige (en welgekomen) 
dalingen van alle cijfers in Lochristi en Sint-Niklaas worden overgecompenseerd door de bij-
gekomen activiteit van Aalst. Er is dus een zeer notoir en positief Aalst-effect; 

 
§ Verlengde aanleveringstijden van kisten: uit een tweewegs-overleg met onze tien grootste 

klanten-uitvaartondernemers bleek groot enthousiasme van hen voor ruimere aanleveringstij-
den van kisten bijv. van 7 u tot 7 u. Dat zou voor hen efficiëntie- en mobiliteitswinsten ople-
veren, voor ons is het één van de stappen die koolstofneutraal cremeren dichterbij brengen. 
Sommige van onze collega’s hebben al zulk systeem met barcodes en automatische deur- en 
lockersloten; Westlede zal zulk systeem invoeren, overigens zonder extra personeelsinzet; 
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§ Status aansluiting fusiegemeenten Kruisem – Aalter – Deinze – Lievegem: drie van vier fusie-

gemeenten overwegen of hebben beslist in te stappen voor hun volledige grondgebied, veelal 
na interpellaties rond het gelijkheidsbeginsel. Een vierde zal niet harmoniseren; 
 
 

3. Crematorium Siesegem: 
 
§ Definitieve oplevering & vrijgave borgtochten: definitieve oplevering van perceel 1 (bouw en 

interieur) werd verdaagd op het laatste moment door de architect; 
 

§ Toevoeging na zitting ter informatie: het vierde en laatste emissiemetingenrapport voor 2019 
is opnieuw zeer gunstig over de gehele lijn; 
 

 
4. Crematorium Heimolen:  
 
§ Geen specifieke meldingen; 

 
 
5. Crematorium Westlede: 
 
§ Geen specifieke meldingen; 
 
 
6. Crematorium “De Witte Bomen”: 
 
§ Geen specifieke meldingen; 

 
 
7. Personeelszaken: 
 
§ Overzicht: geen specifieke meldingen; 

 
§ Goedkeuring opstart bevorderingsprocedure teamleider catering Sint-Niklaas: de Raad keurt 

deze procedure en de aanvang ervan goed, zoals voorgelegd in de stukken; 
 
§ Interne vacature technieker Sint-Niklaas: de Raad keurt de voorgestelde invulling goed, op de 

wijze en met de voorwaarden zoals voorgelegd in de stukken; 
 
§ Wervingsreserve vacature catering Sint-Niklaas (ter vervanging van wijlen mevrouw Linda 

Schepens): de Raad keurt de verlenging van de wervingsreserve voor deze betrekking goed, 
alsook het daaropvolgend oproepen van personen op die reserve; 
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8. VNOC: 
 
§ Feedback Algemene Vergadering van 19/12/2019: naast de statutenwijzigingen (nieuwe vzw-

wetgeving) volgde het debat over de intentie tot toelaten van privé-initiatief uit het Vlaams 
Regeerakkoord; De volledige raden van bestuur zullen in de nabije toekomst worden aange-
sproken voor stellingname en/of opinies; 
 

 
9. Varia: 
 
§ Concessies: de lijst met concessies wordt goedgekeurd; 

 
 
 
 
 
Yves DESWAENE       Hans MASUY 
Voorzitter        Notulist en Directeur 


