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Na overleg met de Voorzitter werd beslist om voor deze zitting niet fysiek samen te komen ge-
zien de Covid-19 maatregelen rond samenkomsten en social distancing. 
 
Er wordt dus een schriftelijke beraadslaging gehouden. 
 
Alle raadsleden namen deel aan deze schriftelijke beraadslaging nl. 
 
 Mevrouw Zeneb BENSAFIA 
 Mevrouw Karla BRONSELAER 
 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 
  
 Notulist: de heer Hans MASUY 

 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering: 
 
§ Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd; 
 
 
2. Vaststellen agenda Algemene Vergadering 2 juni 2020: 

 
§ Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 3 december 2019; 
§ Goedkeuring Jaarrekening 2019, resulterend in het Jaarverslag; 
§ Verslag Commissaris-Revisor; 
§ Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor; 
§ Werkingsverslag 2019; 
§ Remuneratieverslag; 
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§ Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente Nevele; 
§ Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente Waarschoot; 
 

De agenda wordt goedgekeurd. 
 
 

3. Personeelszaken: 
 
§ Goedkeuring bevordering teamverantwoordelijke catering Sint-Niklaas: de enige kandidaat in 

deze procedure en ook huidig waarnemend teamleider legde een zeer bevredigend schriftelijk 
en mondeling examen af (zie stukken). Het voorstel is om deze persoon te bevestigen als 
Teamleider Catering (voor vestiging Sint-Niklaas). 
 
De aanstelling wordt goedgekeurd. 
 

§ Goedkeuring indienstneming administratief medewerker: de selectie- en aanwervingsprocedu-
re begeleid door Liantis leverde een rangschikking van geslaagde kandidaten op (zie stukken). 
Het voorstel is om de kandidaten zonder verwijl in volgorde een voorstel te doen tot aanwer-
ving en om de overige geslaagde kandidaten toe te voegen aan een werfreserve van 2 jaar. 
 
Deze werkwijze en indienstneming worden goedgekeurd. 

 
 
4. Info:  
 
§ De revisor vroeg op 23 maart om een impactanalyse van Covid-19 op de cijfers van 2020. Die 

werd dezelfde dag voorgelegd en toont onze robuustheid, zelfs met drie (!) maanden inactivi-
teit in catering en verminderde activiteit (30%) voor plechtigheden. Daarbij wordt niet gere-
kend met extra Covid-crematies, wel met een crematiecijfer identiek aan dat van 2019; 

 
Hiervan wordt kennisgenomen. 

 
 
 
 
 
Yves DESWAENE       Hans MASUY 
Voorzitter        Notulist en Directeur 


