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1 Verslag vorige vergadering 

Goedkeuring verslag vergadering directiecomité 31 mei 2017. 

 

2 statistieken januari-mei 2017 

2.1 werking UITZICHT januari-juni 2017 

Kennisname van de statistieken van crematies en uitvaartdiensten in januari-juni 2017  (doc DC 17-

07/02).  UITZICHT verzorgde 1.945 crematies, of gemiddeld 75 crematies per week.  

Het aandeel afscheidsdiensten bedraagt 14,9%, of in totaal 290 afscheidsdiensten. Ongeveer 1 op 3 

uitvaartdiensten wordt gevolgd door een familiemaaltijd in Horizon: samen 90 koffietafels (2.779 

maaltijden). 

2.2 Statistieken herkomst per gemeente / per ondernemer 

Kennisname van de statistieken van de herkomst van de crematies uitgevoerd in januari-juni 2017. 
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3 Vergunningen en procedures 

3.1 Milieuvergunning (Raad van State) 

Nog geen verandering sinds vorige vergadering. 

We wachten nog steeds op een datum van pleitzitting. 

3.2 Uitbreiding milieuvergunning (Raad van State) 

Nog geen verandering sinds vorige vergadering. 

We wachten op een eerste verslag van de Auditeur. 

3.3 Emissiemetingen 

Het directiecomité bespreekt de recentste resultaten van de emissiemetingen (rapport SGS dd. 23 juni 

2017).  Er wordt een nieuwe controlemeting gepland door het milieulabo SGS op 7 en 10 juli 2017. 

 

4 Werking - Personeelsorganisatie 

4.1 Organisatie poetsdiensten 

Het directiecomité bespreekt de organisatie van de poetsdiensten. 

Het directiecomité gaat akkoord om het contract van Amel Chadi opnieuw uit te breiden naar 19u/week.  

4.2 Organisatie koffietafels Horizon 

Het directiecomité bespreekt de personeelsinzet bij de organisatie van de rouwmaaltijden/koffietafels in 

Horizon. 

Het directiecomité gaat akkoord met het inschakelen van een bijkomende versterking vanaf 30 

aanwezigen.  

4.3 Echo’s uit overleg uitvaarondernemers 29/06 

Jo Tijgat en Jan Sabbe geven verslag over de gesprekken dd. 29 juni 2017 met de overleggroep van 

uitvaartondernemers. 

Hier werd onder meer gesproken over 

- Digitalisering en administratieve vereenvoudiging bij het betaalverkeer 

- Beeldopnames van uitvaartdiensten 

- Onderlinge taakverdeling tussen uitvaartondernemer (“ceremoniemeester”) en onthaalmedewerkers 

tijdens een uitvaartdienst 

- Organisatie invoer met familie. 

Het directiecomité suggereert om het informatiebord weg te halen bij een invoer met familie. 

 

5 Statutaire organisatie Psilon 

Het directiecomité neemt kennis van de visienota van Minister Homans omtrent de stroomlijning van 

(inter)gemeentelijke participaties. 
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In deze nota pleit minister Homans onder meer voor een vermindering van het aantal mandaten in de 

raden van bestuur (max. 15 leden) en voor meer onafhankelijke deskundigen in het bestuur. De principes 

van deze visienota zijn inmiddels ook onderschreven door de Vlaamse regering, en worden verder 

meegenomen in het ontwerp van decreet Lokaal Bestuur. 

 

6 Varia 

6.1 Warmtenet KULAK: subsidie Vlaamse overheid 

Het directiecomité verneemt dat Minister B. Tommelein Vlaamse steun heeft toegekend voor het project 

voor een warmtenetverbinding tussen UITZICHT en KULAK. Hierdoor kan dit project een subsidie van ca. 

40% op de meerkost voor alternatieve energieingrepen, geraamd op max. 219.000 euro. 

Momenteel wordt het technische dossier verder op punt gesteld, om deze opdracht na de zomer te 

kunnen aanbesteden. 

6.2 Parking Lange Munte – busvervoer leerlingen 

Het directiecomité hoort toelichting bij het constructieve overleg dat we hadden met een 

directieverantwoordelijke voor het leerlingenvervoer op de parking Lange Munte. 

6.3 Verkenningen cultuurprogramma vzw Behoud de Begeerte 

In de voorbije week hebben we verkennende gesprekken gevoerd met de verantwoordelijken van vzw 

Behoud de Begeerte omtrent een theaterprogramma dat in verscheidene crematoria zou kunnen worden 

aangeboden. Het betreft een literair-muzikale voorstelling “Avondrood” met Lize Spit, Elise Caluwaerts en 

Kim Van Den Brempt, gebaseerd op de ‘Vier letste Lieder’ van Richard Strauss. 

Er wordt verder contact gelegd met Cultuurcentrum Kortrijk en Festival van Vlaanderen/Wilde Westen in 

functie van een eventuele samenwerking voor een programmering in Kortrijk. 

 

7 Rondvraag 

nihil 

 

8 Volgende vergadering 

 

Woensdag 13 september 2017 om 12u00 in de vergaderzaal van crematorium UITZICHT 

 

 


