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Raad van bestuur – 9 oktober 2019 

   
Aanwezig Eliane Spincemaille voorzitter 
 Marc Vanwalleghem ondervoorzitter 
 Tiene Castelein bestuurder 

  Mieke Syssauw bestuurder 
 Koen Tack bestuurder 
 Jo Tijtgat bestuurder 
 Annelies Vandenbussche  bestuurder 
 Greta Vandeputte  bestuurder 
 Caroline Seynhaeve raadgevend bestuurder 
 Ben Desmyter waarnemend bestuurder 
 Jan Sabbe secretaris 
   

Verontschuldigd -- -- 
   

 

 

1 Verslag vorige vergadering 

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vorige vergadering dd. 11 sept 2019. 

2 Actualiteit 

2.1 Raad van State 

De op 3 oktober 2019 voorziene pleitzitting omtrent de betwiste uitbreiding van de milieuvergunning is 

niet doorgegaan. Advocaat van tegenpartij heeft te elfder ure afstand gedaan van de procedure. Dit nadat 

was gebleken dat de Raad van State zwaar tilde aan de valse domicilie die was opgegeven door indiener 

van het annulatieberoep. 

Hiermee zijn alle procedures nu afgelopen in het voordeel van Psilon. 
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De raad van bestuur bespreekt de nog mogelijke verdere stappen omtrent de opgelopen schade door de 

domiciliefraude van tegenpartij. 

2.2 Vlaams Regeerakkoord 

De raad van bestuur neemt kennis van vermelding in het nieuwe Vlaams regeerakkoord op pag. 262 

waarbij de mogelijkheid wordt voorzien dat “ook private actoren het initiatief kunnen nemen tot de 

oprichting en het beheer van een crematorium, binnen een duidelijk toezichtskader van de Vlaamse 

overheid”. 

 

3 Ontwerp beleidsplan 2019-2024 

De raad van bestuur wijdt een grondige bespreking aan het ontwerp beleidsplan 2019-2024. 

Dit leidt tot een veelheid aan suggesties voor inhoudelijke en tekstuele aanpassingen. 

De aangepaste ontwerptekst wordt ter definitieve goedkeuring voorgelegd aan volgende 

bestuursvergadering op 16/10/2019. 

 

4 Communictie- en beslissingstraject ontwerp beleidsplan 

4.1 Informatievergaderingen gemeenteraden 

Definitieve planning: 

-  woensdag 6 november 2019 om 19u in gemeentehuis Ledegem 

-  donderdag 7 november 2019 om 19u in businesslounge SV Zulte-Waregem 

-  vrijdag 8 november 2019 om 19u in stadhuis Poperinge (= gewijzigde datum) 

4.2 Voorbereiding agenda buitengewone algemene vergadering 

Het beleidsplan 2019-2024 vormt de hoofdbrok voor de buitengewone algemene vergadering op 

17/12/2019. Daarnaast komen nog de “klassieke” agendapunten: werkprogramma, begroting en 

aanstelling bestuurder. 

Alle ontwerp-agenda documenten zullen worden voorgelegd op volgende vergadering. 

 

5 Communicatie en evenementen 

5.1 De Herinnering 2019 

Kennisname van het programma van herinneringsmomenten in de aanloop van 1 november. 

-  maandag 21 oktober 19u00 : christelijke herdenkingsdienst 

-  dinsdag 22 oktober 19u00 : vrijzinning-humanistische herinneringsdienst 
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-  dinsdag 30 oktober 19u00 : poëtisch-muzikale evocatie 

-  zaterdag 2 november 16u00 : open rondleiding 

5.2 De Warmste Week 

In het kader van de Warmste Week organiseren we in onze aula op zondagavond 22 december 2019 een 

akoestisch concert met de groep Amenra, voor een gelimiteerd publiek van 200 personen (à 25 euro pp.) 

We kunnen rekenen op organisatorische en logistieke ondersteuning van Wilde Westen Kortrijk. 

Naar verwachting kan deze actie zowat 2.500 à 3.000 euro opbrengen voor de Warmste Week. 

 

6 Varia 

6.1 Vraag intercommunale IEG (Mouscron-Comines) 

We werden gecontacteerd door de intercommunale IEG, in opdracht van de burgemeester van Comines. 

Vraag om een gezamenlijk initiatief te onderzoeken voor nieuw crematorium in Comines (of Wervik), met 

een grensoverschrijdende werking gericht op Wallonië-Vlaanderen-Frankrijk. 

6.2 Overleg met crematoria Brugge en Oostende 

Het geplande overleg met de stad Brugge en de crematorium-intercommunale van Oostende werd alweer 

uitgesteld. Nieuwe datum is vooropgesteld op maandag 25 november. 

Voorzitter Eliane Spincemaille laat zich verontschuldigen. 

6.3 Echo’s uit vergadering VNOC-directies (04/10/2019) 

VNOC-directies hebben zich beraden over de recente ontwikkelingen n.a.v. het Vlaamse Regeerakkoord. 

Er wordt gestreefd naar een datum en agenda voor een ‘staten-generaal’ met alle raden van bestuur van 

de openbare crematoria, ergens in voorjaar 2020. 

 

7 Rondvraag 

Een bestuurslid stelt het probleem van een uitvaartondernemer die systematisch afspraken overtreedt of 

“interpreteert”.  

 

8 Volgende vergadering 

woensdag 16 oktober 2019 om 12u00 


