OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG
11/01/2022
Aanwezig

Mevrouw Zeneb BENSAFIA
Mevrouw Karla BRONSELAER
Mevrouw Katie COPPENS
De heer Luc DE RYCK
Mevrouw Claudine DE WAELE
De heer Yves DESWAENE
Mevrouw Isabelle HEYNDRICKX
De heer Bert HEYNSSENS
De heer Danny LAUWERYNS
De heer Bart NOBELS
De heer Wim VAN DAMME
Mevrouw Kelly VAN ELSLANDE
Mevrouw Caroline VAN GEYT
Mevrouw Karlijn DEENE
De heer Sven DE BACKER

Verontschuldigd

Mevrouw Caroline VERDOODT

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
 Het verslag van 07/12/2021 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd;

2. Financieel en werkingsverslag:
 Verlenging mandaat bedrijfsrevisor in continuïteit 2022-2025: de raad gaat akkoord om met
het oog op de continuïteit het mandaat van de huidige commissaris-revisor te verlengen tot
na de algemene vergadering betreffende het boekjaar 2024. Het huidige mandaat komt ten
einde na de algemene vergadering van 14/06/2022;
 Beperking aantallen plechtigheden vanaf 01/01: de waarnemend directeur licht de beslissing
toe om het aantal aanwezigen op plechtigheden vanaf 1/01/2022 te beperken met als basis
de 1,5 m afstandsregel, dit vanuit een zorg rond veiligheid van personeel en aanwezigen. De
maatregel wordt positief onthaald door de klanten/ondernemers en het personeel en zal
aangehouden worden zolang de Corona-situatie dit vereist;

 Privatisering: de Voorzitter en waarnemend directeur lichten de conceptnota toe inzake de
voorgestelde wijzigingen op de regelgeving inzake begraafplaatsen en lijkbezorging. Op 27 of
28/01 wordt een informatievergadering gehouden door het Agentschap Binnenlands Bestuur
waarop de waarnemend directeur zal aanwezig zijn. De conceptnota wordt na de vergadering
aan alle bestuursleden bezorgd;

3. Crematorium Westlede:
 Nihil;

4. Crematorium Heimolen:
 Nihil;

5. Crematorium Siesegem:
 Nihil;

6. Personeelszaken:
 Nihil;

7. Varia:
 Concessies: de concessies worden goedgekeurd;

Ter info:
- Statistieken: de waarnemend directeur licht de cijfers inzake crematies, plechtigheden
en koffiekamers voor het jaar 2021 toe en benadrukt de impact van Corona ook in 2021;
meer in het bijzonder de stijgende werkdruk in het laatste kwartaal ten gevolge van de
4de golf;
- Overzicht personeel: geen opmerkingen;

Yves DESWAENE
Voorzitter

Sven DE BACKER
Notulist en waarnemend directeur
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