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Raad van bestuur – 28 april 2021

Aanwezig

Verontschuldigd

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

directeur, secretaris RvB

Eliane Spincemaille

Voorzitter

De ondervoorzitter van de raad van bestuur, Marc Vanwalleghem, zit de vergadering voor.

1

Verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vorige vergadering dd. 24 maart 2021.

2
2.1

Cijfers
Weekstatistiek crematies januari-april 2021

In januari-april 2021 noteren we 1.667 crematies, waarvan 149 covid-geïmpacteerde overledenen.
We tellen ook 148 uitvaartdiensten, ofwel 8,9% van de crematies.
Door de corona lock-down is er nog geen enkele koffietafel kunnen doorgaan.

PSILON - Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, opdrachthoudende vereniging
Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 Kortrijk - tel 056 28 29 30 - fax 056 28 18 34 – info@psilon.be
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3
3.1

Procedures
Uitbreiding omgevingsvergunning: einde termijn annulatieberoep

Op 22/02/2021 verleende minister Z. Demir na administratief beroep de vergunningsuitbreiding naar
4.800 crematies/jaar. De beroepstermijn bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen is inmiddels
afgelopen. Er werd geen annulatieberoep ingediend. Daarmee is de vergunningsuitbreiding definitief
verworven.

3.2

GRUP K-R8

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “K-R8” wil een geheel aan grootschalige ruimtelijke vragen en
ambities geïntegreerd bekijken onder de noemer “Verbetering van de leefbaarheid in de omgeving Hoog
Kortrijk en Kortrijk-Oost”.
Deze GRUP-procedure wordt gevoerd vanuit de Vlaamse overheid en neemt meerdere jaren in beslag.
Inmiddels is de startnota goedgekeurd door de Vlaamse Regering (28/01/2021) en er loopt momenteel
een openbare raadpleging (30/03/21 > 28/05/21). Binnenkort starten ook een reeks
luchtkwaliteitsmetingen in de ruime omgeving van de R8.
Na deze verkenningen en raadplegingen volgt nog een lang tracé: scopingnota > voorontwerp GRUP en
effectenrapporten > ontwerp GRUP > openbaar onderzoek > voorlopige vaststelling Vlaamse Regering >
advies Raad van State > definitieve vaststelling.
Vanuit Psilon wordt vooral uitgekeken naar een definitieve en structurele juridische oplossing voor het
precaire stedenbouwkundige statuut van de omgeving begraafplaats en crematorium.

4
4.1

Organisatie / werking
COVID-ontwikkelingen

Algemeen wordt verwacht dat de federale regering binnenkort een geleidelijke versoepeling zal inleiden
voor de corona-richtlijnen. Voor onze werking verwachten we een geleidelijke uitbreiding van de
aanwezigheidsquota bij uitvaartdiensten. Veel zal afhangen van het al dan niet stand houden van de
oppervlakteregel van 1 persoon per 10 m2 vloeroppervlakte. Dit kan een verschil geven van 50 versus
200 personen maximaal aanwezig.
Ook het opnieuw opstarten van rouwtafels/koffietafels komt in vooruitzicht. Allicht zal dit in eerste
instantie moeten gebeuren rond tafels van vier personen.
4.2

10 jaar UITZICHT: programmavoorstellen

De raad van bestuur neemt kennis van en bespreekt de verder ontwikkelde denkpistes voor een
programma omtrent 10 jaar UITZICHT.
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Een volledig uitgewerkt en gebudgetteerd programmavoorstel zal worden voorgelegd op de volgende
vergadering (16/06).

5
5.1

Bestellingen/offertes
Vernieuwing LED-plafondverlichting

Vorige vergadering vroeg de raad van bestuur om, bovenop het eerste offerte voorstel van het
lichtadviesbureau Chris Pype Licht bv voor de upgrading van de LED-verlichting in de Aula (offerteprijs
9.336,00 euro voor de vernieuwing van één lichtkader) meteen een integrale studie te maken voor de
beide aula’s en de inkomhal samen.
De raad van bestuur besluit om de uitgebreide installatie te bestellen voor het bedrag van 24.961,00
euro. Dit alles zal uitgevoerd worden telkens op maandag, zodat het normale programma voor
uitvaartdiensten verder kan verlopen van dinsdag t.e.m. zaterdag.

6
6.1

Varia
Informatie aan gemeenteraden: digitale informatievergadering

Gezien er nog geen fysieke bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd, zal de informatievergadering
voor gemeenteraden voor de derde keer online georganiseerd worden. Alle gemeenteraadsleden van de
22 bij Psilon aangesloten gemeenten hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor “Openb(a)ar”, de
digitale informatievergadering van de intergemeentelijke verenigingen IMOG, Leiedal, Psilon, W13 en de
hulpverleningszone Fluvia. De ingesproken presentaties staan online van 27 april t.e.m. 5 mei. Er is ook
een chatfunctie voorzien waarmee we op vragen kunnen antwoorden.
De digitale presentaties worden verder ook overgemaakt aan elke gemeente om deze te kunnen
gebruiken bij de bespreking van het Psilon-jaarverslag op de gemeenteraad.
6.2

Stopzetting facturatie aan families

Alle ondernemers werden verwittigd omtrent het stopzetten van rechtstreekse facturatie aan particulieren
per 1 mei a.s. Wij ontvingen geen enkele negatieve reactie.
6.3

Inhuldiging Onument

Stad Kortrijk, in samenspraak met het kabinet Minister B. Somers, plant de inhuldiging van het Onument
op de uitvaartsite Hoog Kortrijk op zondag 20 juni 2021 vanaf 11u00.
Een uitnodiging wordt nog voorbereid.
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6.4

Regiovorming – impact op Psilon?

Ingevolge de nieuwste oefeningen omtrent regiovorming vanuit de Vlaamse overheid moeten de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zich conformeren naar de 17 regio’s die vanuit Vlaanderen
werden uitgetekend. Op het eerste zicht lijkt dat voor Psilon vrij vlot te kunnen, a priori voor wat betreft
de regio’s Midwest en Zuid-West-Vlaanderen. De regio Westhoek ligt moeilijker. Hier zou kunnen gekeken
worden om het werkgebied (en de vennotenstructuur) van Psilon uit te breiden tot het de hele Westhoekregio.
Bij nader inzien echter valt Psilon geheel buiten het opgelegde toepassingsgebied van regiovorming, meer
bepaald als “samenwerkingsverband dat op hogere schaal dan de regio’s georganiseerd is, waar
schaalvoordeel een belangrijke drijfveer is en waar de rechtstreekse link met het lokale/regionale beleid
beperkt is (crematoria, zwembaden, woonzorgcentra, verzekeringen, samenwerking voor IT…)”.
Case closed voor Psilon.
6.5

KULAK warmtenet

We vernemen dat de KULeuven de wens heeft uitgedrukt om zelf de investering voor het warmtenet te
dragen, zonder voorfinanciering door cv BeauVent dus. De rol van de coöperatieve BeauVent zou
bijgevolg gereduceerd worden tot studiebureau/projectleider. De positiewijziging van KULAK heeft geen
negatieve invloed op de realisatie van het project.

7

Rondvraag

nihil

8

Volgende vergadering
woensdag 16 juni 2021 om 18u00
in zaal Horizon

Jan Sabbe

Eliane Spincemaille

directeur

voorzitter

secretaris RvB
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