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Verslag vorige vergadering

Goedkeuring verslag vergadering directiecomité 6 december 2017.
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2.1

Cijfers UITZICHT 2017
Statistieken crematies UITZICHT 2017

UITZICHT verzorgde in 2017 3.755 crematies of gemiddeld 72 crematies per week.
Het aandeel afscheidsdiensten bedraagt 14,4 %, of in totaal 539 afscheidsdiensten. Ongeveer 1 op 3
uitvaartdiensten wordt gevolgd door een maaltijd in Horizon: samen 186 koffietafels (5.698 gasten).
In vergelijking met 2018 betekent dit alles een toename van +17% crematies, +6% uitvaartdiensten en
+33% koffietafels.
2.2

Analyse crematies per uitvaartondernemer

Bespreking van de evoluties van het aantal crematies per uitvaartondernemer.

Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, opdrachthoudende vereniging
maatschappelijke zetel Grote Markt 54, 8500 Kortrijk
correspondentie Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 Kortrijk - tel 056 28 29 30 - fax 056 28 18 34 – info@crematoriumuitzicht.be
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2.3

Analyse uitvaartdiensten in UITZICHT 2017

We noteren voor het eerst beduidend meer afscheidsdiensten met urne (54%) dan met de kist (46%).
De zaalkeuze, Aula of Salon, is even groot
Er is een duidelijke groei in het aantal diensten die deels of geheel worden voorgegaan door eigen
medewerkers van het crematorium. Vorig jaar 69%. Nu 73%, of 401 op 539 uitvaartdiensten.
2.4

Analyse gasverbruik

Niettegenstaande we 17% meer crematies noteren, is het gasverbruik gedaald met ca. 13%. Dit heeft
alles te maken met een optimalisering van de tijdsplanning voor de crematies, het maximaliseren van het
gebruik van de aanwezige restwarmte in de ovenkamers en een performant technisch onderhoud. Het
gemiddelde gasverbruik per crematie is daardoor gedaald van 40 m3 naar 29 m3.
2.5

Milieuresultaten - emissies

Ondertussen ontvingen we ook de resultaten van de laatste emissiemetingen dd. 20-22 november 2017.
De resultaten zijn over de gehele lijn geruststellend. Geen enkele milieuwaarde komt in de buurt van de
opgelegde grenswaarden.
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Vergunningen en procedures

We ontvingen een dagstelling voor de finale pleitzitting bij de Raad van State omtrent de vraag tot
vernietiging van onze milieuvergunning. Deze zitting is vastgesteld op donderdag 8 februari 2018 om
10u00.
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4.1

Personeelsorganisatie
Wijziging rechtspositieregeling: tussentijds verslag werkzaamheden CC JOPB

Sinds vorige vergaderingen van DC en RvB werd aan CC JOPB de opdracht gegeven om de redactie voor
te bereiden voor een gewijzigd RPR en om een nieuwe evaluatieprocedure uit te schrijven.
Inmiddels is een eerste ontwerp van aangepaste RPR klaargemaakt conform de principes die beslist
werden in de raad van bestuur van 12 december 2017.
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Communicatie : deelname Open Bedrijvendag

Het directiecomité bespreekt het voorstel van deelname met Crematorium UITZICHT aan de Open
Bedrijvendag op 7 oktober 2018.
Gezien de hoge kostprijs verkiest het directiecomité om voorlopig niet deel te nemen aan deze Open
Bedrijvendag. Het directiecomité suggereert om een eventuele deelname in het vooruitzicht te stellen in
2021, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van UITZICHT.
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6

Varia

6.1

Prijsindexeringen en domiciliëringen

De afgesproken prijsaanpassing (+20 euro/crematie) is ingegaan vanaf 1 januari 2018.
De doorgedreven promotie voor het domiciliëren van de crematiefacturen heeft geleid tot een versnelde
toename van 20% naar 44% betalingen via domiciliëring.
6.2

Nieuwe ceremoniekledij onthaalmedewerkers

Het directiecomité beslist een offertevraag te organiseren voor het vernieuwen van de ceremoniekledij
van de onthaalmedewerkers. De huidige ceremoniekledij is inmiddels meer dan vier jaar oud en aan
vernieuwing toe.
6.3

Openbaarheid verslagen directiecomité

Naar aanleiding van een vraag vanuit de gemeentediensten van Waregem bevestigt het directiecomité het
principe dat de verslagen RvB en DC, na goedkeuring door de eerstvolgende vergadering, in beknopte
vorm gepubliceerd worden op de website van Psilon.
6.4

Koester

Het thuiszorgproject Koester ontving in december 2017 nog een bedrag van 10.567 euro uit de recyclage
van metaalresten uit crematies. Dit brengt het jaartotaal op een uitzonderlijk hoog bedrag van 36.198
euro.
6.5

Nieuwjaarsreceptie

Ter herinnering: nieuwjaarsreceptie voor bestuurders, medewerkers en klanten-uitvaartverzorgers. Op
woensdag 24 januari 2018 vanaf 19u00.
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-

Rondvraag
Naar aanleiding van een uitvaartdienst met een zeer grote publieksopkomst op 30/12/17 vraagt een
bestuurder om de deuren tussen de inkomhal en aula vaker open te zetten zodra er zich grotere
publieksgroepen aandienen. Er kan ook overwogen worden om de aula sneller open te stellen
vooraleer de eigenlijke uitvaartdienst start, om zo de druk van het wachtende publiek in de inkomhal
te verlichten.

-

Ingevolge het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur is een aanpassing aan de statuten nodig. Om buiten de
electionale sfeer te blijven is het ten zeerste aangewezen om de statutenwijziging reeds op de
algemene vergadering in juli te beslissen. Daarvoor moeten vòòr medio maart de voorstellen voor
statutenwijziging goedgekeurd zijn op de raad van bestuur.
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Volgende vergadering
Woensdag 7 maart 2017 om 12u00
in de vergaderzaal van UITZICHT
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