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Raad van bestuur – 14 oktober 2020 

   
Aanwezig Eliane Spincemaille voorzitter 
 Marc Vanwalleghem ondervoorzitter 
 Tiene Castelein bestuurder 
 Ben Desmyter bestuurder 
 Mieke Syssauw bestuurder 
 Koen Tack Bestuurder 

 

 

 

 

 Jo Tijtgat Bestuurder 
 Annelies Vandenbussche  Bestuurder 
 Greta Vandeputte  Bestuurder 
 Caroline Seynhaeve raadgevend bestuurder 
 Jan Sabbe Secretaris 
   

Verontschuldigd --  

   
 

1 Verslag vorige vergadering 

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vorige vergadering dd. 9 september 2020. 

 

2 Cijfers 

2.1 Maandcijfers januari-september 2020 

De raad van bestuur neemt kennis van de crematiestatistieken van UITZICHT in januari-september 2020. 

UITZICHT verzorgde 3.389 crematies, 407 uitvaartdiensten en 72 koffietafels. Dit is respectievelijk +15%, 

+18% en -44% ten opzichte van zelfde periode vorig jaar. 

We stevenen af op een uitzonderlijk jaartotaal van ca. 4.570 crematies. 

Op vandaag tellen we ook de crematie van 247 geregistreerde covid-19 overledenen. 
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3 Omgevingsvergunning 

3.1 Stand van zaken uitbreiding vergunning tot 4.800 crematies 

Op 10 september 2020 keurde de Deputatie de gevraagde uitbreiding goed van onze 

omgevingsvergunning, naar een quotum van max. 4.800 crematies per jaar. 

Momenteel loopt de beroepstermijn, nog tot maandag 19 oktober. 

Er zijn ons tot nog toe geen beroepen bekend. 

3.2 Parlementaire vraag aan Minister Bart Somers 

De raad van bestuur neemt kennis van de parlementaire vraag dd. 26/08/2020 van Mw. C. Ryheul aan de 

ministers Bart Somers en Zuhal Demir omtrent de capaciteiten en behoeften van de crematoria in 

Vlaanderen, naar aanleiding van de covid-19-pandemie. 

In zijn gecoördineerde antwoord geeft minister Bart Somers aan dat de dreigende capaciteitstekorten in 

enkele crematoria (waaronder UITZICHT) zijn opgelost door de goedgekeurde vergunningsuitbreiding. 

3.3 Persaandacht 

Naar aanleiding van de parlementaire antwoord van minister Bart Somers is de capaciteits- en 

vergunningenproblematiek ook ter sprake gekomen in de regionale pers. 

 

4 Personeel 

4.1 Organisatie technische dienst 

De raad van bestuur bespreekt de organisatie van de technische dienst, meer bepaald inzake de 

vervanging van een zieke technisch medewerker en de lopende selectieprocedure voor een voltijdse 

nieuwe technisch medewerker. 

Er is op korte termijn nog extra behoefte aan interiminzet.  

4.2 Verslag selectieprocedure 

De raad van bestuur hoort verslag van de voorbije selectieprocedure voor een technisch medewerker. 

De raad van bestuur neemt kennis van de verslagen en resultaten van de capaciteitstesten, de 

schriftelijke proeven, de psychotechnische screening en de mondelinge proeven. 

Daaruit blijkt dat volgende drie personen geslaagd zijn voor het geheel van de opeenvolgende 

selectieproeven. 
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4.3 Aanstelling technisch operator 

De raad van bestuur beslist tot de voltijdse contractuele aanstelling van de eerste gerangschikte, de heer 

C.V. uit Gullegem, als technisch medewerker C1-C3 met 19 jaar erkende anciënniteit. 

 

4.4 Opname in de werfreserve 

De raad van bestuur beslist om de heren K.C. en M.M., respectievelijk tweede en derde gerangschikten uit 

de selectieproeven, op te nemen in de werfreserve als technisch medewerker C1-C3. Deze werfreserve 

geldt tot eind oktober 2022. 

 

5 Voorbereidingen buitengewone Algemene Vergadering – programmatie 2021 

5.1 Ontwerp werkprogramma 2021  

De raad van bestuur bespreekt het ontwerp van werkprogramma 2021 en keurt dit programma goed. Dit 

zal verder voorgelegd worden aan alle gemeenteraden en aan de buitengewone algemene vergadering. 

Inzake de intentie om zonnepanelen te plaatsen vraagt de raad van bestuur na te gaan of de 

oorspronkelijke bouwvergunning een wijziging van het groendak naar een zonnedak toelaat. 

5.2 Ontwerp investeringsbegroting 2021 

De raad van bestuur bespreekt het ontwerp van investeringsbegroting 2021 en keurt deze begroting 

goed. Deze zal verder voorgelegd worden aan alle gemeenteraden en aan de buitengewone algemene 

vergadering. 

5.3 Ontwerp resultatenbegroting 2021 

De raad van bestuur bespreekt het ontwerp van resultatenbegroting 2021 en keurt deze begroting goed. 

De raad gaat daarbij akkoord om de oorspronkelijk in 2021 voorziene tariefindexering nog niet door te 

voeren. De dienstprijzen blijven dus sinds vier jaar onveranderd.  

De begroting 2021 zal verder voorgelegd worden aan alle gemeenteraden en aan de buitengewone 

algemene vergadering. 

 

5.4 Communicatie naar de gemeenteraden 

Omwille van de uitzonderlijke COVID-omstandigheden kunnen de voorziene toelichtingsvergaderingen per 

deelgebied niet doorgaan. Er zal wel, in samenwerking met Leiedal, een digitale informatievergadering 

georganiseerd worden. Daarbij zal Psilon – naast andere intergemeentelijke verenigingen – het 
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programma 2021 toelichten, met mogelijkheid tot vraagstelling en feedback. Een ingesproken 

powerpoint-presentatie zal ook beschikbaar zijn voor alle gemeenteraadsleden. 

 

6 Statutaire organisatie 

De raad van bestuur neemt kennis van en bespreekt de recente signalen vanuit de Vlaamse overheid 

omtrent privatiseringspistes. 

De raad van bestuur vindt dat we ons proactief moeten opstellen in deze dialoog met de Vlaamse 

overheid. De raad van bestuur onderstreept het belang om in gelijk welk scenario voldoende ethische en 

sociale garanties te blijven inbouwen. Er dient ook onderzocht te worden of een regionale publiek-private 

coöperatieve vereniging (lokale overheid + uitvaartondernemers) de crematieactiviteiten zou kunnen 

overnemen. 

 

7 Werken / Bestellingen 

De raad van bestuur neemt kennis van volgende werken in uitvoering: 

- GEM: installatie van een DENOx toestel en vernieuwing van de invoertafel 

- GEM: jaarlijkse grote onderhoudsrevisies 

- Naert: installatie van een koelkamer ifv. de organisatie van en 24u-7d afhaalpunt. 

 

8 Varia 

8.1 Warmtenet KULAK 

De projectingenieurs van c.v. BeauVent bezorgden onlangs een nieuw, geactualiseerd tijdspad voor de 

realisatie van de beoogde warmtenetverbinding tussen UITZICHT en KULAK. BeauVent maakt zich sterk 

dat dit warmtenet zou kunnen gerealiseerd worden vòòr mei 2021.  

8.2 De Herinnering 2020 – Reveil 2020 

In het licht van de covid-maatregelen werd een aangepast programma voorzien voor onze opeenvolgende 

herinneringsactiviteiten, uitgaand van een maximum van 40 aanwezigen in eenzelfde ruimte. 

De vrijzinnig-humanistische herdenking en de christelijke herdenking worden telkens opgesplitst in twee 

opeenvolgende momenten. Onze eigen herinneringsactiviteit wordt opgevat als een traject, waarbij op 

vier verschillende plaatsen muziek en/of woord gebracht wordt. Zo kan het publiek gespreid worden qua 

aantal en qua tijd. 

Na onze eigen herinneringsactiviteiten verzorgt vzw Reveil op 1 november ook een groots slotconcert op 

de begraafplaats Hoog Kortrijk. Hierbij zijn enkele populaire Vlaamse artiesten geëngageerd. Het geheel 

wordt ook via Vlaamse en regionale media uitgezonden. UITZICHT verleent hierbij logistieke steun door 

het beschikbaar stellen van onze zaal Horizon als backscene en loge voor artiesten en crew. 
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8.3 Nieuwjaarsontmoeting uitvaartondernemers 

De jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting met bestuurders en uitvaartondernemers zal in januari 2021 niet 

kunnen doorgaan. Dit om de evidente corona-redenen. 

 

9 Rondvraag 

nihil 

 

10 Volgende vergadering 

woensdag 2 december 2020 om 18u00 

digitale vergadering via Google-Meet 

 

 

 

 

 

Jan Sabbe Eliane Spincemaille 

directeur  voorzitter 

secretaris RvB 


