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1

verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vergadering van 20 september 2016.

2

statistieken

2.1

statistieken UITZICHT januari-november 2016

De raad neemt kennis van de statistieken van crematies en uitvaartdiensten in de eerste elf maanden van
2016.
UITZICHT verzorgde tussen januari en november 2016 in totaal 2.898 crematies, 464 uitvaartdiensten en
126 koffietafels. We verwachten per eind december zowat 3.200 crematies verzorgd te hebben.
2.2

Vlaamse / Belgische crematoria

De raad neemt kennis van de statistieken van crematies in de Belgische crematoria in 2014-2015-2016.
Crematorium UITZICHT staat voor ca. 5,1% van het totaal aantal crematies in België.

3
3.1

procedures
Aanvraag wijziging milieuvergunning (tot 4.000 crematies)

We ontvingen het Ministerieel Besluit dd. 5 december 2016 van Vlaams minister Joke Schauvliege waarin
zij in beroep instemt met de gevraagde uitbreiding naar 4.000 crematies. Dit mits een aantal bijkomende
voorwaarden “ter preventie van geurhinder”:
-

Gekoelde ruimten voor berging van de lijken in afwachting van de crematie

-

Volautomatische sturing van de ovens op basis van permanente meting van het zuurstofgehalte

-

Inbrengen van de lijkkist in de oven bij voeldoende hoge temperatuur

-

Stofvrij afvoeren van bodem- en vliegassen.

De opgelegde voorwaarden zijn een bevestiging van de regels voor goede praktijk die wij reeds van bij de
aanvang van onze werking hebben opgevolgd.
3.2

Positiebepaling actiegroep Samen Sterk

De raad van bestuur bevestigt de positie tegenover de actiegroep Samen Sterk, naar aanleiding van
recente bemiddelingspogingen met en door de advocaten van beide partijen.
3.3

PPS-project crematorium Ardooie

De raad neemt kennis van het besluit dd. 03 oktober 2016 van minister Homans waarin zij de betwiste
gemeenteraadsbeslissing van Ardooie vernietigt. De minister bevestigt daarbij dat de voorgenomen
samenwerking van de gemeente Ardooie om met en door een private partner een crematorium op te
richten in strijd is met de wetgeving.
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4
4.1

Personeel: aanwerving technisch medewerker
Selectieprocedure

De raad van bestuur hoort verslag van de selecties voor een nieuwe technisch operator C1-C3.
De raad van bestuur bespreekt de eindresultaten uit de mondelinge proef en uit de schriftelijke,
technische proeven van de geslaagde kandidaten.
4.2

Aanstelling technisch medewerker

Conform de resultaten van de selectieproeven, stelt de raad van bestuur de heer Glenn Delaire aan als
technisch medewerker C1-C3.
4.3

Vaststelling weddenschaal en anciënniteit

Gelet op zijn ervaring als technisch operator, en rekening houdend met de marktschaarste voor technisch
geschoolden, beslist de raad van bestuur om Glenn Delaire in te schalen in weddenschaal C2 met 10 jaar
anciënniteit.
4.4

Vaststelling wervingsreserve

De raad van bestuur beslist om de tweede gerangschikte geslaagde kandidaat uit de selectieproeven, de
heer S.V., op te nemen in de werfreserve. Deze reserve zal worden aangehouden tot eind dec. 2018.

5
5.1

Organisatie
Kalender bestuursvergaderingen 2017

De raad van bestuur keurt de kalender van bestuursvergaderingen in 2017 goed
Er zijn in 2017 vier vergaderingen van Raad van Bestuur voorzien: op dinsdagen 21 maart, 13 juni, 26
september en 12 december, telkens om 17u30.
5.2

Kalender verlofdagen 2017

De raad van bestuur stelt de kalender van verlofvergaderingen voor 2017 vast.
Bovenop de elf wettelijke feestdagen worden nog bijkomend twee collectieve verlofdagen voorgesteld, op
2 januari 2017 en op 2 november 2017. Een derde extra-wettelijke verlofdag, zoals voorzien in de RPR,
wordt uitzonderlijk toegevoegd aan de vrij te nemen verlofdagen. Hierdoor zal onze dienstverlening op 26
december 2017 gegarandeerd blijven, en vermijden we de overlast door drie opeenvolgende
sluitingsdagen rond het Kerstweekend.
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5.3

Bedrijfsrevisor VGD-Boes

In juni 2014 heeft de algemene vergadering het kantoor VGD-Boes aangesteld als commissaris voor de
intergemeentelijke vereniging. Deze functie werd ingevuld door bedrijfsrevisor Joseph-Michel Boes.
De raad verneemt dat dhr. J.M. Boes het kantoor VGD-Boes verlaten heeft wegens het bereiken van de
pensioenleeftijd. De functie van commissaris zal verder worden ingevuld door de heer Peter Vandewalle,
bedrijfsrevisor bij hetzelfde kantoor. Het mandaat van dit kantoor loopt nog tot en met de eerstvolgende
algemene vergadering in juni 2017.

6
6.1

Varia
Overzicht recente werken uitgevoerd / in uitvoering

De raad hoort toelichting wij de recent uitgevoerde werken in UITZICHT en Horizon:
–

–

–

Technische installaties
»

Integrale revisie filters (GEM Matthews)

»

Vernieuwing zuurstofmetingen (Mitchel Instruments)

»

Onderhoud (+vervanging) 2 branders (Callens EMK)

Gebouw Crematorium
»

Herstelling noodverlichting aula

»

Pivotdeur middengang (afscheiding salon / inkomhal)

»

Studieopdracht opening aula – inkomhal

Gebouw Horizon
»

6.2

vervanging dak + vernieuwing plafond

Communicatie / publieksactiviteiten

De raad van bestuur hoort toelichting bij de voorbije en geplande publieksactiviteiten.
–

Open rondleidingen (2x/jaar)

–

Herinneringsactiviteiten (eind oktober)

–

»

Christelijke en Vrijzinnige dienst

»

(Neutrale) wake

»

Reveil

Receptieve partnerschappen
»

Festival van Vlaanderen – Satie-concert (16 mei)

»

(in bespreking) Ensemble Respiro dell’Arte / Sigiswald Kuyken / La Petite Bande –
passieconcert (14 april)

»

Jan Swerts (concerttournee Vlaamse crematoria – project in onderzoek)
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7

Rondvraag

Een bestuurder vraagt naar de actuele samenwerking met de rooms-katholieke Kerk bij het organiseren
van uitvaartdiensten in UITZICHT.

8

volgende vergadering
dinsdag 21 maart 2017 om 17u30 in onthaalgebouw HORIZON

Jan Sabbe

Kurt Vanryckeghem

directeur

voorzitter
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