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1 Verslag vorige vergadering 

Goedkeuring verslag vergadering directiecomité 12 september 2018. 

 

2 Cijfers : Maandstatistieken januari-oktober 2018 

UITZICHT verzorgde in januari-oktober 2018 3.171 crematies of gemiddeld 73 crematies per week.  

Het aandeel afscheidsdiensten t.o.v. alle crematies bedraagt 14,3%, in totaal 455 diensten. Circa 1 op 3 

uitvaartdiensten wordt gevolgd door een maaltijd in Horizon: samen 149 koffietafels (4.457 gasten). 

Globaal kennen we ten opzichte van zelfde periode vorig jaar een toename met +3,7% crematies, -0,9% 

uitvaartdiensten en -3,8% rouwtafels. 

 

3 Vergunningen en procedures 

Geen nieuwe elementen sinds vorige vergadering. 
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4 Interne organisatie 

4.1 Personeelsorganisatie onthaal en ceremoniebegeleiding 

Het directiecomité bespreekt de lopende personeelswerking bij de onthaal- en ceremoniebegeleiders en bij 

de technische medewerkers. 

4.2 Inzet (deeltijdse) software-programmeur 

IGS Pontes is bereid om zijn IT-programmeur voor een viertal maanden 1 dag/week ter beschikking te 

stellen voor software-verbeteringen en upgrading van ons reservatie- en beheerssysteem. Een belangrijke 

toepassing wordt het volledig digitaliseren van de facturaties en incasso-verrichtingen. 

 

5 Bestuursorganisatie 

5.1 Partiële goedkeuring statutenwijziging 

Kennisname van het Besluit van Vlaams minister L. Homans dd 25/09/2018 waarbij zij de 

statutenwijziging van Psilon goedkeurt met schrapping van één bepaling, met name de bepaling waarbij 

de halfjaarlijkse rapportering aan de gemeenteraden ook voor meerdere gemeenteraden samen zou 

georganiseerd worden. 

5.2 Rapportering aan gemeenteraden: voorstel van aanpak 

Door de schrapping van het nieuwe tweede lid aan art. 16 §3 van de statuten, moet in de toekomst een 

door de raad van bestuur hiertoe gemandateerde minstens twee maal per jaar verslag uitbrengen op een 

openbare vergadering van elke gemeenteraad.  

Het directiecomité suggereert om de mandatering tot verslaggeving a priori toe te wijzen aan de eigen 

Psilon-bestuurders voor deze gemeenten die rechtstreeks vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur, 

en vervolgens aan de algemeen directeur en/of de schepen voor burgerzaken in de andere gemeenten-

vennoten. Voor deze laatsten kan dan telkens een bijzondere informatievergadering georganiseerd 

worden voorafgaand aan de besprekingen in de gemeenteraad. 

Ook blijven alle gemeenteraadsleden uitgenodigd voor gemeenschappelijke informatievergaderingen 

voorafgaand aan de besprekingen in de gemeenteraden. 

5.3 Hersamenstelling bestuursorganen: voorstel tijdspad en aanpak 

Het directiecomité bespreekt een voorstel van tijdspad voor de hersamenstelling van de nieuwe 

bestuursorganen. 

Een buitengewone algemene vergadering, in de laatste week van maart 2019, zal de nieuwe 

bestuursorganen installeren. Voordien zal onder de gemeentebesturen in de verschillende deelgebieden 

nog moeten afgestemd worden inzake de voordracht van kandidaten. 

Een voorstel van aanpak zal tegen eind november 2018 worden overgemaakt aan de algemeen directeurs 

in de verschillende gemeenten. 
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5.4 Voorbereiding evaluatierapport 2013-2018 

Eerste gedachtenwisseling binnen het directiecomité omtrent de voorbereidingen van een evaluatierapport 

2013-2018. 

 

6 Bouwwerken 

6.1 Bouw van bijkomende technische stockage- en koelruimte: voorstel contract architect 

De raad van bestuur op 25/09/2018 ging akkoord om het bouwdossier te laten opmaken voor bijkomende 

technische stockage- en koelruimtes rondom de huidige dienstparking. 

Gezien de nauwe samenhang en integratie met het bestaande gebouw, is het aangewezen om met 

hetzelfde architectenbureau samen te werken dat ook de bouw het crematoriumgebouw heeft begeleid. 

6.2 Herstellingen metaalstructuur Horizon 

De stalen draagstructuur van onthaalgebouw Horizon vertoont na vier jaar al duidelijke slijtagesporen: 

roestvorming, barsten in de lakken, verweerde dichtingen, loskomende metalen profielen. 

De hoofdaannemer Furnibo heeft reeds zelf de nodige ingrepen uitgevoerd om dichtingen en profielen 

opnieuw te herstellen. Furnibo stelt wel voor om nog een integrale schilderbeurt te voorzien van de 

globale metaalstructuur, zodat alle metaallak opnieuw goed staat. Kostprijs 3.720 euro. 

6.3 Installatie beeldapparatuur in aula’s 

Op maandag 19 en dinsdag 20 november 2018 wordt de volledige vernieuwing doorgevoerd van alle 

beeldapparatuur (camera’s, projectie, beeldschermen en aansturing) in de aula’s en inkomhal. 

 

7 Personeel : procedure evaluatie directeur 

Het directiecomité bereidt de tweejaarlijkse evaluatie voor van de directeur.   

Aan de raad van bestuur van 11 december 2018 zal een voorstel van evaluatiebeslissing worden 

voorgelegd. 

 

8 Varia 

8.1 De Herinnering 2018 – terugblik/evaluatie 

In de laatste week voor 1 november gingen de verscheidene herinneringsactiviteiten door. Deze waren 

globaal gezien vrij druk bijgewoond, met uitzondering van de katholieke dienst. Deze 

herinneringsactiviteiten zullen nog verder intern geëvalueerd worden ifv lessen voor 2019. 

8.2 Opening uitvaartcentrum Messiaen Zwevegem 

Het directiecomité verneemt dat er op 10 en 11 november 2018 openingsactiviteiten doorgaan voor het 

nieuwe uitvaartcentrum van Begrafenissen Messiaen te Zwevegem.  
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8.3 Mediabericht “komt er een crematorium in de Tabaksstad?” 

Het directiecomité verneemt dat er in de week voor de verkiezingen enige media-aandacht was voor de 

idee van de oprichting van een tweede Psilon-crematorium, dit nabij de parkbegraafplaats van Wervik. 

8.4 Crematoriumproject Ardooie 

We vernamen dat er recent weer nieuwe vragen werden gesteld aan de Vlaamse overheid inzake een 

mogelijk PPS-crematoriumproject in Ardooie.  

8.5 Datum nieuwjaarsbijeenkomst met uitvaartondernemers 

Dinsdag 22 januari 2019 vanaf 19u00 in Horizon. 

 

8.6 Datum nieuwjaarsvergadering directiecomité 

Woensdag 16 januari vanaf 11u00. 

 

9 Rondvraag 

nihil 

 

10 Volgende vergadering 

 
 

Woensdag 5 december 2018 om 12u00  

in de vergaderzaal van UITZICHT 

 


