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1

verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vergadering van 20 maart 2018.

2
2.1

statistieken werking UITZICHT
Statistieken crematies UITZICHT januari – mei 2018

UITZICHT verzorgde in de eerste vijf maanden van 2018 1.720 crematies of gemiddeld 77 crematies per
week. Het aandeel afscheidsdiensten bedraagt 14,5 %, of in totaal 249 afscheidsdiensten. Ongeveer 1 op
3 uitvaartdiensten wordt gevolgd door een maaltijd in Horizon: samen 84 koffietafels (2.344 gasten).
In vergelijking met januari-mei 2017 betekent dit alles een toename van +3% crematies, +3%
uitvaartdiensten en +9% koffietafels.
2.2

Evolutie crematies aan gereduceerd tarief (voor rekening van OCMW of gemeente)

Ingevolge art. 14 van het Decreet op de Begraafplaartsen en de Lijkbezorging staat het lokale bestuur in
voor de kosten van de begraving of crematie van een behoeftige. Als tegemoetkoming naar de
aangesloten gemeenten rekent Psilon voor zulke crematies slechts een minimaal tarief aan van 75 euro,
in plaats van de gebruikelijke 515 euro.
De raad van bestuur neemt kennis van een overzicht van deze crematies aan gereduceerd tarief, sinds de
start van onze werking in oktober 2011.
UITZICHT verzorgde tussen 2011 en 2017 reeds 186 crematies van behoeftigen. Het aandeel van deze
crematies schommelt jaar na jaar rond de één op honderd.

3
3.1

stand van zaken juridisch-administratieve procedures
positie actiecomité

De advocaat van het actiecomité ‘Samen Sterk’ liet weten dat wat hen betreft de betwistingsprocedures
nog niet te einde zijn, nu de Raad van State op 01/03/2018 de milieuvergunning definitief heeft
goedgekeurd.
In de feiten is er evenwel geen enkele beweging. Sinds de beslissing van de Raad van State kwam er
geen enkel nieuw initiatief vanuit dit actiecomité.
3.2

Stad Kortrijk: opmaak regulariserend RUP

Vanuit Stadsbestuur Kortrijk werd bevestigd dat alle voorbereidende elementen voor opmaak van een
RUP rond zijn: visie woonuitbreidingsgebieden is uitgewerkt en goedgekeurd, opdracht opmaak MERscreening, voorontwerp masterplan ontwikkeling sportcampus.
Het planproces voor het eigenlijke RUP wordt nu verder geactiveerd.
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4
4.1

Bestuursorganisatie – statutenwijziging
Niet-akkoord vanwege stad Poperinge en drie Westhoek-gemeenten

Later op de avond moet de buitengewone algemene vergadering zich uitspreken over het ontwerp van
statutenwijziging dat door de raad van bestuur van 20 maart 2018 werd beslist.
De voorzitter laat weten dat naar aanleiding van de beoogde statutenwijziging, het stadsbestuur
Poperinge samen met de gemeenten Heuvelland, Langemark-Poelkapelle en Vleteren niet akkoord gaan
met de nieuwe proportionele zetelverdeling voor de nieuwe raad van bestuur.
Bestuurder Loes Vandromme (Poperinge) verduidelijkt het standpunt van de betrokken westhoekgemeenten.
De voorzitter benadrukt dat het geringe aantal zetels een gevolg is van enerzijds de opgelegde
bestuursafslanking volgens het nieuwe decreet lokaal bestuur, en anderzijds van de bewuste keuze
binnen PSILON om verder te gaan met een kleiner, werkbaar bestuur. Deze keuze heeft nu eenmaal als
gevolg dat er een pak minder bestuurszetels overblijven, en dit heeft zijn impact op àlle vennotengemeenten.
De voorzitter en het directiecomité blijven erbij 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 volgens het directiecomité
een correcte waardering voor de westhoek-gemeenten.
4.2

Suggesties naar grotere betrokkenheid van alle gemeenten-vennoten

Gezien de afslanking van het aantal bestuursmandaten zullen 13 gemeenten in de toekomst niet meer
rechtstreeks vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur. Hierdoor zal het belang van de algemene
vergadering toenemen, evenals het belang van de systematische rapporteringen aan de gemeenteraden.
De raad van bestuur suggereert dat de algemene vergaderingen, als forum voor àlle gemeenteraden, in
de toekomst een groter gewicht moeten krijgen op vlak van informeren en debatteren.
De raad stelt tevens voor dat er in de toekomst actievere informatierondes zullen gehouden worden om
de gemeenteraden te informeren omtrent het jaarverslag enerzijds en omtrent het werkprogramma en
begroting anderzijds.
De huidige gemeenschappelijke informatievergaderingen zijn te sterk op de Leieregio gefocust. Er moet
halfjaarlijks nog minstens één bijkomende informatievergadering gehouden worden die zich richt naar de
andere deelgebieden (westhoek en midwest).
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5
5.1

Infrastructuur: geplande en uitgevoerde werken
Bewegwijzering vanaf parking tot crematorium

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, inclusief de plaatsing van een markante naamzuil bij de ingang.
De raad van bestuur stelt de kandidatenlijst vast voor een offertevraag.
De raad stelt ook de beoordelingscriteria vast.
5.2

GEM-Matthews : integrale vernieuwing ovenkamers

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.
De raad van bestuur is akkoord om in te gaan op het voorstel om meteen ook de derde ovenlijn te
vernieuwen, gelet op de boekhoudkundige voorziening die werd aangelegd voor deze werken, en gelet op
de financiële en logistieke voordelen bij een onmiddellijke uitvoering.
5.3

AV Play – vernieuwing beeldopname- en projectieapparatuur

Met AV Play wordt verder onderhandeld voor het vernieuwen van de beeldopnamecamera’s, projectoren
en TV-schermen, en voor het aanpassen van de audioversterking in de inkomhal.
5.4

Betonverharding uitweg crematorium over domein begraafplaats

De diensten van de Stad Kortrijk zijn gestart met de planvoorbereiding voor het aanleggen van een
betonverharding op het tracé van de uitgang crematorium tot aan de parking. Dit moet de huidige
onstabiele dolomietverharding vervangen.
Naar verluidt zou dit gerealiseerd worden in september-oktober 2018.
5.5

Warmtenet KULAK

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

6
6.1

Varia
RPR

De aanpassingen aan de rechtspositieregeling, goedgekeurd door de raad van bestuur op 20 maart 2018,
werd inmiddels ook goedgekeurd door de vakbonden.
De raad van bestuur neemt kennis van het ondertekende protocol met het Bijzonder Onderhandelingscomité.
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6.2

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.
De leden van de raad van bestuur zijn tevens uitgenodigd.
6.3

Nieuwe crematoria in Vlaanderen

De raad verneemt dat er nieuwe crematoriumprojecten gerealiseerd worden in Vlaanderen.
Crematorium Stuifduin in Lommel, een realisatie van de IGS Pontes (Antwerpen), is geopend op 21 april
2018.
Crematorium Siesegem in Aalst, een realisatie van IGS Westlede (Lochristi), wordt ingehuldigd op 6
september 2018.
In Oostende is de bouw gestart van een nieuw intergemeentelijk crematorium. Dit zou normaliter
opstarten in tweede helft van 2019.

7

Rondvraag

Nihil.

8

Volgende vergadering

dinsdag 25 september 2018 om 17u30 in ontmoetingszaal Horizon

Jan Sabbe

Kurt Vanryckeghem

secretaris

voorzitter
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