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Raad van bestuur – 16 juni 2015 

Aanwezig Kurt Vanryckeghem Waregem voorzitter 
 Stephan Titeca Anzegem bestuurder 
 Severine Vandamme Avelgem bestuurder 
 Jo Tijtgat Deerlijk bestuurder 
 Marijke Ostyn Harelbeke bestuurder 
 Dirk Baekelandt Heuvelland 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 
 Annick Debonné Pittem bestuurder 
 Tania Feys Roeselare bestuurder 
 Gerda Van den Driessche Spiere-Helkijn bestuurder 
 Gerda Goubeir Vleteren bestuurder 
 Sonny Ghesquière Wervik bestuurder 
 Koen Grymonprez Wevelgem bestuurder 
 Jan Stevens Wielsbeke bestuurder 
 Vincent Devos Spiere-Helkijn raadgevend bestuurder 
 Jan Sabbe directeur IGS Psilon secretaris 
    
Verontschuldigd Marc Vanwalleghem Roeselare ondervoorzitter 
 Hans Boels Kortrijk bestuurder 
 Daisy Decoene Moorslede bestuurder 
 Loes Vandromme Poperinge bestuurder 
 Erik Maes Zwevegem bestuurder 
 Stéphanie De Maesschalck Poperinge raadgevend bestuurder 
 Annelies Carron Roeselare raadgevend bestuurder 

bestuurderbbestuurder  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 17 maart 2015 (doc RvB 15-06/01). 

 

2 statistieken 

De raad neemt kennis van de statistieken van crematies en uitvaartdiensten van januari-mei 2015. 

Gemiddeld telden we 302 crematies en 46 uitvaartdiensten per maand. Bij 1 op 4 uitvaartdiensten volgt 

ook een koffietafel in Horizon. 

 

3 vergunningsprocedures  

3.1 stand van zaken juridische procedures 

• Milieustakingsvordering (Hof v Beroep):  

Bij tussenvonnis van 6 maart 2015 heeft het Hof van Beroep aan de eisers een borgstelling gevraagd 

van 32.500 euro.  

Een nieuwe pleitzitting is vastgesteld op 15 januari 2016. 

• Stedenbouwkundige Vergunningsbetwisting: wachten op uitspraak Raad voor 

Vergunningsbetwistingen (sinds 11 juni 2013!) 

• Milieuvergunning: een vordering tot vernietiging van de milieuvergunning ligt voor sinds september 

2013. Hier wachten we nog op de eerste adviezen van de Auditeur. 

3.2 MER-initiatief Stad Kortrijk en Vlaams Gewest 

Het stadsbestuur Kortrijk wenst, in samenspraak met de Vlaamse overheid, op korte termijn een plan-

MER op te maken, als aanzet voor een nieuw planinitiatief voor de omgeving Lange Munte. Hiermee wil 

het stadsbestuur de impasse wegwerken omtrent het onwettig verklaarde BPA Kerkhof Hoog Kortrijk. 

Dergelijk planinitiatief (RUP) zou ook voor het crematorium de noodzakelijke stedenbouwkundige 

rechtszekerheid kunnen bieden. 

Een eerste stap, de opdracht tot opmaak van een plan-MER, wordt op de eerstvolgende gemeenteraad 

van Kortrijk voorgelegd. 

3.3 beheersing aantal crematies conform de milieuvergunning 

Conform de milieuvergunning is de werking van UITZICHT geplafonneerd op max. 3.065 crematies/jaar. 

Gezien het bijzonder drukke voorjaar, mede door het samengaan van een strenge winter met een 

griepepidemie, dreigen we dit plafond reeds begin december te bereiken. 

Een gemotiveerde vraag tot uitbreiding van dit maximum werd voorbereid, om voor te leggen aan de 

vergunningsverlener (Bestendige Deputatie). Na ruggenspraak met het stadsbestuur Kortrijk is deze 

aanvraag evenwel nog niet ingediend. Het stadsbestuur verkiest immers eerst de plan-MER-procedure uit 
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te voeren, alvorens een engagement te kunnen nemen omtrent een eventuele verhoging van het aantal 

crematies (perspectief zomer 2016).  

De raad van bestuur betreurt het late initiatief van de Stad ter deblokkering van het onwettig verklaarde 

BPA, waardoor nu niet tijdig kan worden gereageerd op de nood aan capaciteitsuitbreiding voor het 

crematorium. De raad van bestuur verkiest voorlopig geen numerus clausus in te voeren voor crematies 

van inwoners uit niet-deelnemende gemeenten. Om economische en maatschappelijke redenen is zo’n 

numerus clausus niet aangewezen. Bovendien voorzien de statuten van Psilon expliciet in een 

dienstverlening voor àlle families, ongeacht de afkomst uit deelnemende of niet-deelnemende gemeenten. 

In de komende (doorgaans kalmere) zomermaanden zal de capaciteit wel gereduceerd worden door 

systematisch één ovenlijn buiten gebruik te stellen. Ondertusen zullen de drie ovenlijnen om beurt een 

grondige onderhoudsbeurt krijgen. Eind september zal de situatie verder geëvalueerd worden, na 

kennisname van de statistische evoluties tijdens de zomerperiode. 

 

4 Financiële planning 

4.1 evaluatie begroting / financiële verwachtingen 2015 

De raad van bestuur neemt kennis van een analytische voorstelling van de jaarresultaten 2014 (doc RvB 

15-06/03) met de financiële verwachtingen voor 2015. 

4.2 prijsaanpassingen per 1 juli 2015 

De raad van bestuur gaat akkoord met een voorstel voor prijsaanpassingen per 1 juli 2015 (doc RvB 15-

06/04). 

De belangrijkste aanpassingen omvatten: 

- verhogen crematietarief met 20 euro/crematie. 

- surplus van 75 euro voor de inhoudelijke voorbereiding en begeleiding van uitvaartdiensten 

 

5 personeelsbehoeften 

5.1 aanwerving technisch medewerker C1-C3 

De raad van bestuur hoort verslag bij de gevoerde selectieprocedure voor een technisch medewerker C1-

C3. 

De raad neemt kennis van het verslag van de externe beoordelingscommissie (mondelinge en schriftelijke 

proef). 

De raad stelt vast dat volgende kandidaat als enige slaagde in de proeven: de heer Johan Detienne 

(°1962) uit Deerlijk. 

De raad besluit de heer Johan Detienne aan te werven als technisch medewerker C1-C3 binnen een 

contract van onbepaalde duur. Deze aanwerving gaat in zodra de kandidaat zijn opzegtermijn bij zijn 

huidige werkgever beëindigd heeft. 
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5.2 vaststelling weddeschaal bij aanwerving 

Gezien de leeftijd van de overgebleven kandidaat (52 jaar) en de relevante anciënniteit in overheidsdienst 

(27 jaar dienst als operator bij een intercommunale voor afvalbeheer) gaat de raad van bestuur akkoord 

met inschaling van deze kandidaat in de schaal C3 met 27 jaar anciënniteit. 

5.3 personeelsbehoeften 2016 

De raad van bestuur bespreekt de diverse te verwachten ontwikkelingen binnen de personeelsorganisatie 

in de komende maanden (doc RvB 15-06/05). Op korte termijn zijn enkele vervangingen noodzakelijk 

omwille van op pensioenstelling of omwille van loopbaanverminderingen. 

5.4 openstellen vacatures 

De raad van bestuur gaat akkoord met het organiseren van een aanwervingsronde voor een werfreserve 

van onthaalmedewerker(s) C1-C3 (deeltijds 60%) en voor de aanstelling van een administratief-financieel 

assistent C1-C3 (deeltijds 50%). 

De raad van bestuur mandateert het directiecomité om de selectieprocedure te voeren conform de 

bepalingen van de rechtspositieregeling, met het vooruitzicht op een definitieve beslissing tot aanstelling 

op de volgende bijeenkomst van de raad van bestuur (22 september). 

De selectieprocedure zal opgestart worden op 1 juli a.s. 

 

6 vervanging raadgevend bestuurders 

Conform de statutaire bepalingen worden om de twee jaar drie nieuwe raadgevend bestuurders 

aangesteld, afgevaardigd vanuit de oppositiekringen binnen hun gemeenteraad. Deze aanduiding verloopt 

volgens een alfabetische beurtrol binnen de aangesloten gemeenten. In de voorbije periode (2013-2015) 

waren dit de gemeenten Poperinge, Roeselare en Spiere-Helkijn. Op de algemene vergadering aansluitend 

op de vergadering van de raad van bestuur zullen drie nieuwe vertegenwoordigers worden aangesteld, 

namens de gemeenten Vleteren, Waregem en Wervik. 

 

De voorzitter dankt de uittredende bestuurders - mevrouw Stéphanie De Maesschalck uit Poperinge, 

mevrouw Annelies Carron uit Roeselare en de heer Vincent Devos uit Spiere-Helkijn - voor hun 

gewaardeerde inzet voor Psilon in de voorbije twee jaar. 

De voorzitter is er van overtuigd dat zij in hun opdracht hebben kunnen ervaren hoe de voltallige raad 

van bestuur op serene en doortastende wijze vorm probeert te geven aan een unieke dienstverlening met 

een bijzonder maatschappelijk belang. 

De raad van bestuur neemt kennis van de voordracht van volgende bestuurders met raadgevende stem: 

voor de gemeente Vleteren de heer Guido Berten 

voor de stad Waregem mevrouw Martine Vandevelde 

voor de stad Wervik  de heer Filiep Vandecandelaere 
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Deze voordracht wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de algemene vergadering, aansluitend op de 

vergadering van de raad van bestuur. 

 

7 Varia 

7.1 bespreking jaarverslag – signalen uit de gemeenteraden 

Rondvraag. Geen bijzondere signalen. 

7.2 uitgevoerde/geplande werken 

De raad van bestuur neemt kennis van de belangrijkste onderhoudsinvesteringen die werden uitgevoerd 

of gepland in de voorbije/komende maanden: 

• plaatsen projectieschermen in aula’s (Inside Parts) 

• schilderwerken ovenzaal en publieke toiletten (M. Coopman) 

• onderhoud daktuin en omgevingsgroen (Grean & Clean - WAAK) 

• herbemetseling twee ovens (SAF Nord) 

 

8 Rondvraag 

nihil 

 

9 volgende vergadering 

donderdag 22 september 2015 om 17u30 in ontmoetingszaal Horizon 

 

 

 

Jan Sabbe Kurt Vanryckeghem 

directeur voorzitter 


