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Welkom

De voorzitter verwelkomt de nieuwe raadgevend bestuurder, de heer Stephan Titeca.
Dhr. Titeca werd door de gemeenteraad van Anzegem voorgedragen als raadgevend bestuurder voor de
periode juni 2021-juni 2023.
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Verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vergadering van 15 juni 2021.
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2.1

Cijfers
Weekstatistiek crematies januari-augustus 2021

In de periode januari-augustus 2021 noteren we 3.004 crematies, waarvan 166 covid-geïmpacteerde
overledenen. De voorbije twee maanden waren nagenoeg covid-vrij.
We tellen ook 295 uitvaartdiensten, ofwel 9,8% van de crematies.
Door de corona lock-down is er geen enkele koffietafel kunnen doorgaan tot 9 juni 2021. Sindsdien
verzorgden we 28 koffietafels.
2.2

Statistieken crematies naar herkomst per regio (eerste semester 2021)

De herkomst van de crematies vertoont weinig relevante verschillen tegenover vorige jaren.
Ook de opstart van het nieuwe crematorium te Oostende heeft nog geen echte impact op deze
herkomstcijfers.
De regio Roeselare-Tielt (19,3%) en de regio Diksmuide-Veurne (5,1%) kennen een verder toenemend
aandeel. De Waalse gemeenten (7,2%) tonen een daling met ruim 2%. Mogelijks speelt hier de
ingebruikname mee van een derde oven in het crematorium van Frasnes.
2.3

Statistieken crematies per ondernemer (eerste semester 2021)

De raad van bestuur neemt kennis van en bespreekt de statistiek van het aantal crematies per
ondernemer. Ook hier zien we weinig verrassende of onrustwekkende ontwikkelingen.
2.4

Statistieken uitvaartdiensten per ondernemer (eerste semester 2021)

De raad van bestuur bespreekt de statistiek van het aantal uitvaartdiensten per ondernemer. We stellen
vast dat het aandeel uitvaartdiensten jaar na jaar vermindert. Dit is in hoofdzaak te wijten aan de private
aula’s, waarvan er jaar na jaar nog bijkomen.

3
3.1

Organisatie / werking
Covid-ontwikkelingen

Sinds 01/09/2021 zijn de COVID-richtlijnen een heel stuk versoepeld. Uitvaartdiensten kunnen weer met
een ongelimiteerd aantal aanwezigen. Mondmasker blijft evenwel verplicht.
We hebben inmiddels alle zitbanken teruggeplaatst in de Aula. Ook het Salon (kleine aula) wordt opnieuw
in gebruik genomen.
Ook de koffietafels in Horizon kunnen opnieuw met een volle bezetting (tot 80 aanwezigen).
Hier gelden de Horeca-regels, o.m. bediening met mondmasker op.

y 21 03 21 dossier - 20210915 v RvB beknopt.docx bestand - Crematorium UITZICHT/zaal Horizon datum

pagina

3

3.2

Nieuw uurschema uitvaartdiensten

Samen met de ingebruikname van de twee aula’s hebben we een herschikking doorgevoerd van de
tijdsloten voor uitvaartdiensten. In tegenstelling tot vroeger zorgen we ervoor om geen overlap te hebben
over twee diensten tegelijkertijd, wat organisatorisch en logistiek heel wat voordelen oplevert.
Dit leidt tot volgend nieuwe uurschema:

Salon 10u00
Aula 11u00
Salon 12u30
Aula 14u00
Aula 15u30

3.3

10 jaar Uitzicht: lijst genodigden

De raad van bestuur stelt de genodigdenlijst vast voor de lustrumviering 10 jaar Uitzicht op 17 oktober
2021 om 18u00.
De raad suggereert ook om rond ‘10 jaar Uitzicht’ een persmoment te organiseren.
3.4

Dag van de Architectuur

Op 17 oktober 2021, tussen 10u en 17u00, staat het crematorium open voor bezoekers in het kader van
de Dag van de Architectuur. Architecten van het architectenbureau SumProject staan in voor de
begeleiding van architectuurbezoekers.
Om 14u00 is er ook een muzikaal-poëtische performance met auteur Peter Verhelst en muzikant Colin H.
Van Eeckhout. Dit als inhuldiging van het muurgedicht dat door Peter Verhelst werd geschreven.
3.5

•

De Herinnering 2021 : programma
Op dinsdag 19 oktober 2021 is er om 19u00 een vrijzinnig-humanistische herdenking, met en door
het Huis van de Mens Kortrijk.

•

Op dinsdag 26 oktober 2021 richt het UITZICHT-team om 19u00 een open herinneringsmoment in.
Met woord, beeld en live muziek staan we even stil bij leven en afscheid nemen.

•

Op donderdag 28 oktober 2021 vindt er om 19u00 een herdenking plaats voor de overledenen door
de christelijke kerken, met de gebedsvoorgangers van de R.K. Kerk en de Protestantse Kerk van
Kortrijk.

4
4.1

Voorbereidingen programma 2020
Tussentijdse evaluatie werkprogramma 2021

De raad van bestuur bespreekt een tussentijdse evaluatie van het werkprogramma 2021 (stand van
zaken september 2021).
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Algemeen kan vastgesteld worden dat de dagelijkse werking operationeel goed verloopt, maar er rest (te)
weinig tijd voor vernieuwende intiatieven. Hierdoor lopen nogal wat programmapunten uit het
werkprogramma achterop. Naarmate er tijd vrijkomt voor bvb. de onthaalmedewerkers, door de
vermindering van het aantal uitvaartdiensten, zouden zij bijkomend moeten kunnen ingezet worden voor
andere projecten.
De raad suggereert ook om meer opdrachten uit te besteden.
4.2

Halfjaarresultaten per 30/06/2021

De raad van bestuur neemt kennis van de halfjaarresultaten op basis van de boekingen per 30/06/2021.
De omzet is ca. 5% lager dan in het coronajaar 2020. Het boekhoudkundig resultaat van 329.813 euro is
13% minder dan in zelfde periode vorig jaar.
De meest opvallende kostenstijgingen ligt in de energiekosten (+86%).
4.3

Indexering tarieven?

De evolutie van een aantal vaste kosten, niet in het minst de sterk stijgende energiekost omwille van de
exponentiële gasprijzen, en de evolutie van de personeelskost met de jaarlijkse baremieke verhogingen
en de regelmatige wettelijke indexeringen, wegen meer en meer door op het resultaat. Na vier jaar
ongewijzigde crematietarieven stelt zich de vraag of we vanaf 2022 een inhaal-indexering moeten
vooropstellen.
De raad van bestuur verkiest deze tarievendiscussie uit te stellen naar volgende vergadering. De raad
vraagt om, ter voorbereiding, een tijdsperspectief uit te tekenen van de energie- en personeelskosten uit
het verleden en prognose voor de komende jaren.
4.4

Kalender RvB

De raad van bestuur beslist om de volgende geplande vergadering met een week te vervroegen naar 13
oktober 2021. Dit moet toelaten om nog tijdig (uiterlijk op 16 oktober) de agendastukken voor de
buitengewone algemene vergadering van 15/12 over te maken aan de gemeenteraden.

5
5.1

Varia
Bemiddeling actiecomité Samen Sterk

Vrijdagavond 17 september 2021 gaat op het kantoor van Publius de informele ontmoeting door met een
delegatie van het actiecomité Samen Sterk. Namens Psilon nemen voorzitter Eliane Spincemaille,
bestuurder Tiene Casteleyn en directeur Jan Sabbe deel aan deze ontmoeting.
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5.2

Brief Minister Somers ivm decretale wijzigingen

De raad neemt kennis van het antwoord van het kabinet van Minister B. Somers op ons schrijven van 21
juni 2021 omtrent de voorgenomen privatiseringen in de uitvaartsector. We verwachten nu concrete
tekstvoorstellen “in het najaar”, waarna er nog een overlegmoment gepland is.
5.3

Alcatraz Metal Fest en Kamping Kitsch

De raad evalueert onze ervaringen met de recente twee mega-evenementen op de terreinen achter het
sportcentrum Lange Munte.
5.4

studiebezoek raad van bestuur

Op donderdag 26 augustus 2021 is het studiebezoek doorgegaan aan het crematorium van Frasnes en
aan een unieke gedenksite te Doornik. Uitgebreid verslag volgt nog op volgende vergadering.
5.5

Directiewissels crematoria

In crematorium Hofheide (Holsbeek) is de directeur Jacques Roggen per 1 juli 2021 met pensioen gegaan.
Hij wordt opgevolgd door mevrouw Ann Van Staey.
In de intercommunale Westlede heeft de directeur Hans Masuy medio juli 2021 ontslag genomen. Zijn
taken worden waargenomen door de adjunct-directeur Sven De Backer.
5.6

Teamdag

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we op de derde dinsdag van september een studiedag met en voor
het gehele team.

6

Rondvraag

nihil

7

Volgende vergadering

woensdag 13 oktober 2021 om 18u00
in zaal Horizon
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Jan Sabbe

Eliane Spincemaille

directeur

voorzitter

secretaris RvB
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