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1

verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vergadering van 19 juni 2018.

2

statistieken werking UITZICHT

2.1

Statistieken crematies UITZICHT januari – augustus 2018

UITZICHT verzorgde in januari-augustus 2018 2.587 crematies of gemiddeld 74 crematies per week.
Het aandeel afscheidsdiensten t.o.v. alle crematies bedraagt 14,5%, in totaal 374 diensten. Circa 1 op 3
uitvaartdiensten wordt gevolgd door een maaltijd in Horizon: samen 125 koffietafels (3.675 gasten).
Globaal kennen we ten opzichte van zelfde periode vorig jaar een toename met +4,6% crematies, +1,0%
uitvaartdiensten en +1,6% rouwtafels.
2.2

Milieuresultaten: emissiemetingen mei 2018

Kennisname van de resultaten van de emissiemetingen van 28-29-30 mei 2018.
Alle waarden liggen -eens te meer- beduidend onder de grenswaarden die in de VLAREM-vergunning zijn
vastgelegd.
De resultaten worden ook gepubliceerd op de UITZICHT-website.

3

stand van zaken juridisch-administratieve procedures

Geen nieuwe elementen sinds vorige vergadering.

4

Financiën

De raad van bestuur bespreekt de halfjaarrekeningen per 30 juni 2018.
De totale omzet bedraagt 1.117.134 euro. Het resultaat bedraagt +170.152 euro.
Belangrijkste kostenstijgingen zitten in de onderhoudsinversteringen van de technische installaties (n.a.v.
de integrale vernieuwing van de oven- en filterkamers), en in de bezoldigingen (n.a.v. de aanpassingen
van de RPR).

5

Nood aan bijkomende investeringen gebouwen

5.1

Voorstel uitbreiding kelderruimtes

De raad van bestuur bestpreekt de behoefte aan bijkomende kelderruimte voor
-

Stockage van voorraden (urnen, actief kool), materialen en toestellen (heftruck, aanhangwagen)

-

Voorraad van onderhoudsproducten
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-

Tijdelijke stockage van afvalvaten (filterassen, metaalresten)

-

Koele ruimte voor 24/24u toelevering van lijkkisten

-

Vrijwaren van de parking voor dienstwagens/lijkwagens

Het directiecomité stelde daarbij voor een uitbreiding met ca. 240 m2 kelderruimte te realiseren rondom
de huidige parking van de dienstwagens. Dit voorstel werd reeds onderzocht door SumProject, het
architectenbureau dat de bouw van het crematoriumgebouw integraal begeleidde. Het concept is
eenvoudig qua structuur en afwerking, maar toch vrij complex qua grondstabiliteit, onder meer door de
specifieke natte kleilagen in de omgeving van het crematoriumgebouw.
Een eerste raming resulteert op een bouwkost van ca. 316.000 euro (excl. technieken).
De raad van bestuur onderschrijft de nood aan bijkomende technische kelders, en onderschrijft de
voorgestelde piste voor de bouw van kelderruimtes aansluitend op de dienstparking.
In de begroting 2019 wordt alvast een bedrag van 350.000 euro opgenomen voor de integrale kost van
deze bouwuitbreiding.
5.2

Spreekkamer/ontvangstkamer bij inkomhal

Bij de realisatie van de uitbreiding van de technische kelders komt ook een lokaal voor stockage van
poetsmaterialen en -machines. Hierdoor kan het huidige opslaglokaal naast de inkomhal vrijgemaakt
worden. Het voorstel wordt onderzocht om van dit huidige lokaal een spreekkamer/ontvangstkamer te
maken voor families en belangstellenden.
5.3

Nood aan zonnewering in ontmoetingszaal Horizon

De raad bespreekt de behoefte aan een warmte-/zonnewering in Horizon.
De huidige ventilatiekoeling blijkt te weinig performant om op warmere dagen de temperatuur te
beheersen. We noteren regelmatig temperaturen tot 28 à 30°C in de familiezaal.
Volgende pistes zullen onderzocht worden:

6
6.1

-

Prioritaire vraag: is een verzwaring van de huidige airco/ventilatiekoeling haalbaar?

-

Zonnewering d.m.v. lamellendak aan de zuidzijde van het gebouw.

Agenda 2019
Ontwerp Werkprogramma 2019

De raad keurt het ontwerp van werkprogramma 2019 goed.
Dit zal worden voorgelegd aan de gemeenteraden en aan de buitengewone algemene vergadering.
6.2

Ontwerp investeringsprogramma 2019

De raad keurt het ontwerp van investeringsprogramma 2019 goed.
Dit zal worden voorgelegd aan de gemeenteraden en aan de buitengewone algemene vergadering.
6.3

Ontwerp resultaatsbegroting 2019

De raad keurt het ontwerp van resultaatsbegroting 2019 goed.
Dit zal worden voorgelegd aan de gemeenteraden en aan de buitengewone algemene vergadering.
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6.4

Informatievergadering aan gemeenteraden

Oproep om deel te nemen aan de informatievergadering voor alle gemeenteraadsleden, op donderdag 8
november 2018 in het Vives Innovation Center te Kortrijk.

7

Varia

7.1

Programma ‘de Herinnering 2018’

-

Zaterdag 20 oktober 2018 – 16u: open groepsrondleiding

-

Dinsdag 23 oktober 2018 – 19u: vrijzinnig-humanistische herdenking

-

Donderdag 25 oktober 2018 – 19u: christelijke herdenking

-

Dinsdag 30 oktober 2018 – 19u: open herinneringsmoment

8

Rondvraag

Nihil.

9

Volgende vergadering

dinsdag 5 december 2018 om 17u30 in ontmoetingszaal Horizon

Jan Sabbe

Kurt Vanryckeghem

secretaris

voorzitter
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