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Raad van bestuur – 17 maart 2015 

Aanwezig Kurt Vanryckeghem Waregem voorzitter 
 Marc Vanwalleghem Roeselare ondervoorzitter 
 Stephan Titeca Anzegem bestuurder 
 Jo Tijtgat Deerlijk bestuurder 
 Marijke Ostyn Harelbeke bestuurder 
 Dirk Baekelandt Heuvelland bestuurder 
 Hans Boels Kortrijk bestuurder 
 Marie-Claire Vandenbulcke Kortrijk bestuurder 
 Annelies Vandenbussche Kuurne bestuurder 
 Jacqueline Mostaert Langemark-Poelkapelle bestuurder 
 Greta Vandeputte Ledegem bestuurder 
 Ann Lammertyn Lendelede bestuurder 
 Eddy Lust Menen bestuurder 
 Daisy Decoene Moorslede bestuurder 
 Annick Debonné Pittem bestuurder 
 Loes Vandromme Poperinge bestuurder 
 Gerda Van den Driessche Spiere-Helkijn bestuurder 
 Gerda Goubeir Vleteren bestuurder 
 Sonny Ghesquière Wervik bestuurder 
 Koen Grymonprez Wevelgem bestuurder 
 Jan Stevens Wielsbeke bestuurder 
 Erik Maes Zwevegem bestuurder 
 Annelies Carron Roeselare raadgevend bestuurder 

bestuurderbbestuurder  Stéphanie De Maesschalck Poperinge raadgevend bestuurder 
 Vincent Devos Spiere-Helkijn raadgevend bestuurder 
 Jan Sabbe directeur IGS Psilon secretaris 
    
verontschuldigd Severine Vandamme Avelgem bestuurder 
 Tania Feys Roeselare bestuurder 
 Kris Coenegrachts directeur IGS Westlede extern deskundige 
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1 verslag vorige vergadering 

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vergadering van 11 december. 

Bestuurder Erik Maes vraagt een verduidelijking omtrent de beslissing om een commissie (2%) te geven 

aan de uitvaartondernemer die een familietafel reserveert in Horizon. 

 

2 statistieken 

De raad neemt kennis van de statistieken van crematies en uitvaartdiensten van 2014 en jan.-feb. 2015 

• algemeen overzicht crematies 2014 

• crematies 2014 per gemeente 

• uitvaartdiensten 2014 

• weekstatistieken 2015 

• evolutie energieverbruik 2012-2014 

 

3 juridische procedures – stand van zaken 

3.1 milieustakingvordering (Hof van Beroep) 

De pleitzitting is doorgegaan op vrijdag 21 november 2014. 

Op 27 maart 2015 heeft het Hof van Beroep een tussenarrest uitgesproken waarbij de 185 indieners van 

de vordering tegen 15 juni 2015 een borg van 32.500 euro dienen te volstorten aan de griffie, vooraleer 

de zaak verder in beraad kan worden genomen. Een volgende pleitzitting wordt pas voorzien op 15 

januari 2016. 

3.2 stedenbouwkundige vergunning (Raad voor Vergunningsbetwistingen) 

Op 11 juni 2013 is de pleitzitting doorgegaan. Sindsdien wachten we op een uitspraak. 

3.3 milieuvergunning (Raad van State) 

Geen nieuwe ontwikkelingen.  

 

4 Kredietherschikking – stand van zaken 

Ingevolge de beslissing op vorige vergadering van de raad van bestuur, werden alle 22 vennoten-

gemeenten gevraagd om hun akkoord te bevestigen en hun waarborg te verlengen voor de verlenging 

van het huidige KT-krediet van 1.000.000 euro, met optie op een eventuele omzetting naar een LT-

krediet per 31 maart 2016. 
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De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de waarborgbeslissingen van de 

gemeenteraden. 

Op heden kregen we reeds bevestiging van deze beslissing in 20 gemeenteraden. Eerstdaags wordt de 

vraag tot verlengde borgstelling nog voorgelegd aan de gemeenteraden van Kuurne en van Wielsbeke. 

Naar verwachting zal de nodige volledige waarborg tijdig gesteld zijn, i.e. voor eind maart 2015. 

 

5 toenemende vraag naar crematies : nood aan capaciteitsverhoging 

Naar aanleiding van het hoge crematiecijfer in de eerste maanden van 2015 kan redelijkerwijs verwacht 

worden dat het in de milieuvergunning opgelegde maximum van 3.065 crematies zal worden 

overschreden voor het eind van dit jaar. De raad van bestuur bespreekt de mogelijke pistes voor een 

capaciteitsuitbreiding. 

Op middellange termijn dient gezocht naar bijkomende crematiemogelijkheden door het bouwen van een 

tweede crematorium in het Psilon-werkgebied. 

Op korte termijn dient gestreefd naar een verhoging van het maximum toegestane aantal crematies in de 

milieuvergunning, via een aanvraag tot wijziging van de bijzondere voorwaarde in de milieuvergunning 

(art. 45 VLAREM). 

De raad is ervan overtuigd dat de milieuresultaten van de huidige werking van het crematorium een 

veilige en zuivere uitbreiding van het aantal crematies toelaat. De raad gaat akkoord om een 

gemotiveerde aanvraag (conform art. 45 VLAREM) in te dienen bij de Bestendige Deputatie, voor het 

uitbreiden van het maximum aantal crematies tot 4.000 crematies. 

 

6 statutaire verrichtingen 

6.1 jaarverslag 2014 

De raad van bestuur keurt het ontwerp van jaarverslag 2014 goed. Dit document wordt verder ter 

goedkeuring voorgelegd aan alle gemeenteraden, om vervolgens bekrachtigd te worden door de algemene 

jaarvergadering 

6.2 jaarrekeningen 2014 

De raad van bestuur keurt het ontwerp van jaarrekening 2014 goed. Het boekjaar wordt afgesloten met 

een gunstig resultaat van +32.484 euro. De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om 

dit winstresultaat integraal aan te wenden voor het aanzuiveren van het gecumuleerde verlies uit de 

opstartjaren. 

6.3 vaststelling agenda algemene jaarvergadering 

De raad van bestuur stelt de datum en plaats vast voor de algemene jaarvergadering: dinsdag 16 juni 

2015 om 18u30 in onthaalgebouw Horizon, Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk. 

De raad van bestuur stelt de volgende agenda vast: 
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1.  Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2014 

1.1. Verslag van de raad van bestuur  

1.2. Verslag van de commissaris 

2.  Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2014 

3.  Kwijting van bestuurders en commissaris 

4.  Vervanging drie waarnemend bestuurders  

     (voordracht namens de gemeenten Vleteren, Waregem en Wervik) 

6.4 informatievergadering gemeenteraadsleden 

Op 2 april 2015 gaat vanaf 19u00 een informatievergadering door voor de gemeenteraadsleden van de 

deelnemende gemeenten. Op deze vergadering zullen 4 intercommunales (Leiedal, IMOG, WIV, Psilon) 

hun jaarverslag en jaarrekening toelichten, en ingaan op eventuele vragen vanuit de aanwezige 

gemeenteraadsleden. 

 

7 personeelsbehoeften 

7.1 selectieprocedure (3de) technisch medewerker 

De raad van bestuur gaat akkoord met het openstellen van een vacature voor een technisch 

medewerker/operator niv. 3 (= geschoold polyvalent technicus), onder het weddebarema C1-C3. Conform 

de rechtspositieregeling kan de verworven anciënniteit erkend worden tot een maximum van 10 jaar uit 

privé-dienst of 27 jaar uit openbare dienst. 

De raad van bestuur mandateert het directiecomité om de praktische organisatie van de selecties op te 

volgen, in samenwerking met een extern selectiebureau CC Select en met een externe jury. De 

uiteindelijke aanstelling zal gebeuren op de volgende vergadering van de raad van bestuur op 16 juni a.s. 

7.2 behoefte flexibele reserve onthaal en ceremonie 

Jan Sabbe wijst er op dat ook binnen het team onthaal en ceremoniebegeleiding een toenemende nood is 

aan flexibele bijkomende capaciteit.  

Een voorstel van aanpak voor een capaciteitsversterking zal worden voorgelegd aan volgende 

vergadering. 

 

8 Varia 

8.1 adviesgroep uitvaartondernemers 

Gisteren, 16 maart 2015, ging de eerste vergadering door van een adviesgroep met (7) uitvaart-

ondernemers en met de directie van UITZICHT. De raad van bestuur hoort verslag van Jo Tijtgat die als 

lid directiecomité Psilon deelnam aan deze adviesgroep-vergadering. 
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8.2 Spijkerpad 

Op 29 maart 2015 wordt het Spijkerpad plechtig ingewandeld. Met dit belevings-wandelpad willen de 

Stad, OCMW en een groep buurtbewoners een positieve impuls geven in de aandachtswijk Lange Munte. 

UITZICHT heeft dit buurtproject ondersteund door het plaatsen van een strandkijker op het traject van dit 

wandelpad, nabij onthaalgebouw Horizon. 

 

9 rondvraag 

nihil 

10 volgende vergadering 

donderdag 16 juni 2015 om 17u30 in ontmoetingszaal Horizon 

 

 

 


