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Verslag vorige vergadering

Goedkeuring verslag vergadering directiecomité 18 april 2018.

2
2.1

Cijfers UITZICHT 2018
Maandstatistieken 2018

UITZICHT verzorgde in januari-mei 2018 1708 crematies of gemiddeld 79 crematies per week.
Het aandeel afscheidsdiensten t.o.v. alle crematies bedraagt 14,5%, of in totaal 248 afscheidsdiensten.
Ongeveer 1 op 3 uitvaartdiensten wordt gevolgd door een maaltijd in Horizon: samen 84 koffietafels
(2.370 gasten).
Globaal kennen we ten opzichte van zelfde periode vorig jaar een toename met +2% crematies, +3%
uitvaartdiensten en +9% rouwtafels.

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

pagina

2

3
3.1

Vergunningen en procedures
Milieuvergunning uitbreiding (betwisting Raad van State)

Geen nieuwe gegevens.
3.2

Voorbereiding opmaak RUP

Vanuit Stadsbestuur Kortrijk vernemen we dat alle voorbereidende elementen voor opmaak van een RUP
rond zijn: visie woonuitbreidingsgebieden is uitgewerkt en goedgekeurd, opdracht opmaak MERscreening, voorontwerp masterplan ontwikkeling sportcampus.

4
4.1

Bestuursorganisatie – statutenwijziging
Protesten vanwege 4 westhoek-gemeenten

Kennisname van de briefwisseling en het mailverkeer met de gemeenten Poperinge, Heuvelland,
Langemark-Poelkapelle en Vleteren.
Deze westhoek-gemeenten blijven misnoegd over het feit dat er bij de statutaire bestuurshervorming
slechts 1 zetel over blijft voor de vier westhoek-gemeenten samen. Zij vragen een tweede zetel voor de
westhoek-gemeenten.
Het directiecomité blijft bij het standpunt dat de door de westhoek-gemeenten gevraagde verdeelsleutel
buiten proportie is. Het criterium inwonersaantal blijft het meest relevant, gezien het hier om een
persoonsgebonden dienstverlening gaat. Het huidige westhoek-gebied met 39.128 inwoners is reeds
positief gediscrimineerd ten opzichte van het midwest-gebied (gemiddeld 1 zetel per 49.670 inonwers) of
het leiedal-gebied (gemiddeld 1 zetel per 51.264 inwoners). Tenslotte bevestigde de gemeenteraad van
Wervik zijn uitdrukkelijke wil om zich aan te sluiten bij het leiedal-gebied. Dit is een autonome keuze van
deze gemeente, onderbouwd door maatschappelijke en socio-economische gegevens en niet ingegeven
vanuit enige mathematische strategie.
Het directiecomité blijft er bij dat de oorspronkelijk voorgestelde territoriale mandaatverdeling billijk is,
met garanties voor een werkbare bestuursdynamiek én met garanties voor een evenwichtige
vertegenwoordiging van de verschillende deelregio’s. Dit blijft een correcte waardering voor de westhoekgemeenten.
4.2

Positie buitengewone algemene vergadering

Het directiecomité zal aan de raad van bestuur en aan de buitengewone algemene vergadering voorstellen
om de voorgestelde statutenwijziging te behouden, zoals beslist door de raad van bestuur op 20 maart ll.

5
5.1

Personeel : wijziging rechtspositieregeling
Actualiering rechtspositieregeling – ondertekening protocol BOC

Gezien het ontwerp-protocol werd aanvaard door de vakbonden, ondertekenen de voorzitter en directeur
vandaag de finale versie van dit protocol.
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5.2

Ouderschapsverlof

Arvid Viaene neemt zijn recht op op ouderschapsverlof a rato van 1 dag/week (=20%) vanaf september
2018 tot en met april 2020.
5.3

Organisatie inzet onthaalmedewerkers

Naar aanleiding van voormeld ouderschapsverlof, en naar aanleiding van de vraag van enkele
onthaalmedewerkers om het zaterdagwerk evenwichtiger te verdelen, bespreekt het directiecomité de
algemene werkorganisatie binnen de onthaal- en ceremoniewerking.

6
6.1

Bestellingen
Elektrische schaarwagen lijkkisten

Het directiecomité gaat akkoord met de bestelling van een electrische schaarwagen voor lijkkisten bij
Datema Electronics, voor het bedrag van 8.490,00 euro.
6.2

AV Play – vernieuwing beeldopname- en projectieapparatuur

Het directiecomité bespreekt een prijsvoorstel van AV Play voor het vernieuwen van de
beeldopnamecamera’s, projectoren en TV-schermen, en voor het aanpassen van de audioversterking in de
inkomhal. Er zal nog verder onderhandeld worden teneinde binnen het lopende raamcontract met AV Play
de beste prijs-kwaliteit verzekerd te krijgen.
6.3

GEM Matthews – integrale vernieuwing derde ovenlijn

Een team oventechnici van onze ovenleverancier GEM Matthews is momenteel bezig met de integrale
vernieuwing van een tweede ovenlijn: volledige herbemetseling van binnenkamers, vernieuwing van
luchttoevoerkanalen, vervanging van alle filters.
Het directiecomité gaat akkoord, gelet op de financiële reserve die boekhoudkundig werd aangelegd voor
deze werken, en gelet op de financiële en logistieke voordelen bij een onmiddellijke uitvoering ook de
derde ovenlijn te vernieuwen onmiddellijk na de tweede.

7
7.1

Varia
Warmtenet KULAK

Aanvraag voor tracévastlegging, met ondergrondse inname van openbaar domein (Ambassadeur
Baertlaan) is door de cv BeauVentingediend bij Stad Kortrijk. Optimistische ambitie: start werken in
oktober 2018.
7.2

Bewegwijzering vanaf parking

Een offertevraag wordt voorbereid voor het herdenken en verbeteren van de ‘wayfinding’, het
bewegwijzeringsconcept voor de bezoekers vanaf de parking Lange Munte tot aan de ingang van het
crematorium.
Het directiecomité stelt de vier aan te schrijven kandidaten vast.
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7.3

Fotoshoot (geënsceneerde) uitvaartdienst

In voorbereiding van een nieuwe brochure en een vernieuwde website willen we foto’s verzamelen van
uitvaartdiensten met publiek. Gezien de privacygevoeligheid van echte uitvaartdiensten, plannen we een
geënsceneerde dienst. We zoeken daarbij een 25-tal figuranten, uit eigen familie- en kennissenkringen.
Deze fotoshoot gaat door op 3 juli om 18u00.
7.4

Boek ‘Goodbye Architecture - architecture of ashes’

Crematorium UITZICHT is, samen met een 30-tal crematoria uit Europa, opgenomen in een nieuwe
publicatie “Goodbye architecture”. In dit boek worden architecturaal waardevolle crematoria
gepresenteerd en geanalyseerd.

8

Rondvraag

Nihil

9

Volgende vergadering

Woensdag 4 juli 2018 om 12u00
in de vergaderzaal van UITZICHT
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