OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG
10/11/2020
Aanwezig

Mevrouw Zeneb BENSAFIA
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
De heer Hans MASUY

Verontschuldigd

Mevrouw Karla BRONSELAER
Mevrouw Mieke VAN HECKE
Mevrouw Caroline VERDOODT
Mevrouw Karlijn DEENE

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
§ Het verslag van 06/10/2020 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd;

2. Financieel en werkingsverslag:
§ Actua – coronamaatregelen: op dit moment zijn er max.15 genodigden in de aula toegelaten,
koffietafels zijn verboden.
§ Statistieken: het aantal crematies per week en het percentage Covids stijgen exponentieel
sinds week 43 (ma 19 oktober). De te verwachten piek zal hoger liggen dan die van het voorjaar. Dat is niet alleen een technische zorg, maar zeker ook een zorg omtrent personeelsbeschikbaarheid. De werk- en mentale druk op technici en op voorgangers is groot.
§ Uitbreiding huishoudelijk reglement – handtekeningsbevoegdheid adjunct-directeur Sven De
Backer: goedgekeurd.

3. Crematorium Westlede:
§ Make-over aula’s – presentatie ontwerp Kaan, 19.00 u in zaal Begonia: de presentatie van
eindontwerp door architect Hannes Ochmann verduidelijkte naast het concept ook de gekozen opties en materialen. Hiermee kan Westlede nu verder naar een meer praktische fase;

4. Crematorium Heimolen:
§ Resultaten emissiemetingen: de resultaten zijn uitstekend en een aanmoediging voor onze
inspanningen in dit domein;

5. Crematorium Siesegem:
§ Nooddecreet Vlaamse regering tot het toestaan van een tijdelijke capaciteitsverhoging in het
kader van COVID-19: bijzondere dank gaat uit naar allen die meehielpen om dit nooddecreet
te realiseren. Aalst kan nu in 2020 zijn rol verder spelen, ook tijdens de tweede coronagolf;
§ Intrekking dossier bijstelling milieuvergunning bij de Provincie;

6. Crematorium “De Witte Bomen”:
§ Statistieken: in Frasnes tekent zich hetzelfde patroon af als in Westlede. Ieder crematorium
deelt dezelfde corona-zorgen;
§ Algemene Vergadering van IDETA van 17/12/2020: er wordt een vertegenwoordiger aangeduid;

7. Personeelszaken:
§ Overzicht: zie stukken;
§ Invoeren corona-telewerk: goedgekeurd;
§ Diverse afwezigheidsscenario’s ingevolge corona: diverse afwezigheidsscenario’s worden overlopen en besproken, met hun voorgestelde finaliteit. De Raad keurt de voorstellen goed;
§ Re-integratietraject- verlenging RI-plan: de verlenging van het re-integratieplan wordt genoteerd en goedgekeurd;
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§ Aanwerving medewerker onthaal en plechtigheden Aalst: 1 kandidaat werd uit de wervingsreserve opgenomen voor deze functie;

8. Varia:
§ Concessies: de lijst met concessies wordt goedgekeurd;
§ Datums vergaderingen 2021: de voorgestelde data worden allen goedgekeurd;
§ Voorstel tot toekenning van giften: het voorstel van methodiek tot voordragen, screenen en
bekrachtigen van goede doelen voor het ontvangen van giften wordt goedgekeurd;

Yves DESWAENE
Voorzitter

Hans MASUY
Notulist en directeur
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