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1 Verslag vorige vergadering 

Goedkeuring verslag vergadering directiecomité 1 juli 2015  (doc DC 15-09/01) 

 

2 statistieken 

2.1 week-/maandstatistieken 2015 

Kennisname van de statistieken van crematies t/m eind augustus 2015 (doc DC 15-09/02). 

Sinds juli 2015 hebben we het aantal crematiemogelijkheden afgeremd, door systematisch een van de 

drie ovens buiten gebruik te stellen. Het maximum nog te realiseren aantal crematies in 2015 conform de 

milieuvergunning, bedraagt 884 crematies of max. 221 crematies per maand. 

Het aandeel crematies met afscheidsdienst in UITZICHT bedraagt ca. 16%. We telden in de voorbije twee 

zomermaanden 20 rouwmaaltijden, goed voor 555 ‘couverts’. 
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3 vergunningsprocedures 

3.1 stedenbouwkundige vergunning: cassatieberoep Raad van State 

Na het bijzonder gunstige Arrest dd. 9 juni 2015 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, diende de 

actiegroep Samen Sterk op 15 juli 2015 een cassatieberoep in bij de Raad van State. Daarbij roept zij 

dezelfde vermeende wetsovertreding in die zij ook al in eerste aanleg had ingeroepen voor de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen: met name het toekennen van een stedenbouwkundige vergunning op basis van 

het Gewestplan, en niet op basis van het (onwettig verklaarde) BPA. 

Aan de raad van bestuur van Psilon zal voorgesteld worden om te kunnen tussenkomen in deze 

cassatieprocedure bij de Raad van State. 

3.2 milieustakingsvordering (Hof van Beroep) 

Nog geen verder zicht op de lijst van appelanten die de verdere procedure voortzetten voor het Hof van 

Beroep. Deze lijst wordt verwacht tegen 15 september. 

3.3 problematiek plafond milieuvergunning 

Het directiecomité bespreekt de recente ontwiikelingen omtrent het opgelegde plafond in de 

milieuvergunning. 

Een spoedoverleg op 16 juli 2015 met het CBS van Kortrijk bevestigde het eerdere standpunt waarbij 

eerst een nieuw MER dient opgemaakt, alvorens een vraag tot uitbreiding van de activiteiten kan 

gesteund worden.  

 

Na bespreking beslist het directiecomité: 

1. het aantal crematieactiviteiten wordt noodgedwongen verder afgeremd, zodat het plafond van 3.065 

crematies per 31/12 niet overschreven wordt ; 

2. vòòr april 2016 zal in elk geval een aanvraag ingeleid worden voor uitbreiding van het plafond van 

aantal crematies naar 4.000 crematies per jaar ; 

3. verder contact opnemen met Brugge, Lochristi en Frasnes om te horen of zij voorbereid zijn op een 

toename van aantal crematies wanneer Kortrijk verder afgeremd wordt. 

 

4 personeelsbewegingen 

4.1 ziekteverlof 

Het directiecomité bespreekt het langdurig ziekteverlof van een technisch medewerker.   

4.2 technische bestaffing 

Het directiecomité bespreekt de continuïteit van de technische werking, na het uitvallen van een van de 

twee technisch medewerkers. Tot nader order wordt de werking uitgevoerd met een minimum-bestaffing. 

Naast de eigen medewerker wordt occasioneel beroep gedaan op een medewerker van Westlede en op 

twee interimkrachten. 
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4.3 selectie onthaalmedewerker C1-C3 (60%VTE) – stand van zaken 

Kennisname van de stand van zaken van de selectieprocedure. 

– 01/06:  Bekendmaking (Streekkrant, websites, sociale media) 

– 18/08:  33 sollicitaties binnengekomen 

  preselectie op basis van CV en motivatiebrief 

  22 kandidaten weerhouden voor schriftelijke proef 

– 31/08:  Schriftelijke proeven: 18 deelnemers / 11 geslaagd 

– 08/09:  Mondelinge proef: 9 deelnemers / 2 geslaagd 

– 10/09: Psychotechnische proeven voor de 2 geslaagde kandidaten 

Een voorstel voor 1 aanstelling en voor 1 opname in de werfreserve zal voorgelegd worden aan de raad 

van bestuur van 22 september 2015. 

4.4 selectie admin.fin. medewerker C1-C3 (50%VTE) – stand van zaken 

Kennisname van de stand van zaken van de selectieprocedure. 

– 01/06:  Bekendmaking (Streekkrant, websites, sociale media) 

– 18/08:  26 sollicitaties binnengekomen 

  preselectie op basis van CV en motivatiebrief 

  15 kandidaten weerhouden voor schriftelijke proef 

– 31/08:  Schriftelijke proeven: 11 deelnemers / 4 geslaagd 

– 07/09:  Mondelinge proef: 4 deelnemers / 2 geslaagd 

– 10/09: Psychotechnische proeven voor de 2 geslaagde kandidaten 

Een voorstel voor 1 aanstelling zal voorgelegd worden aan de raad van bestuur van 22 september 2015. 

 

5 Halfjaarresultaten 2015 

Kennisname van de halfjaarresultaten per 30/06/2015. 

De rekening vertoont een resultaat van +267.248 euro over de eerste jaarhelft.  

Dit cijfer omvat weliswaar enkele uitzonderlijke meerinkomsten, met name dooor de piekactiviteit in 

februari-maart en een belangrijke afrekening met de Stad Kortrijk als cofinanciering in de heraanleg van 

de parking. Daarenboven zijn er bij de eindejaarsafrekeningen traditioneel nog enkele kostenafrekeningen 

te verwachten die in het eerste semester nog niet zichtbaar waren. Het verminderde aantal crematies 

tenslotte zal een belangrijke minder-inkomst meebrengen tijdens het tweede semester.  

 

6 Programma 2016 

6.1 ontwerp werkprogramma 2016 

Kennisname van het ontwerp werkprogramma 2016. 

Wordt ter bespreking en goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur. 

6.2 ontwerp begroting 2016 

Kennisname van het ontwerp van begroting 2016. 

Wordt ter bespreking en goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur. 
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7 Varia 

7.1 inrichting stijlelementen inkomhal – voorstel Egelantier 

Het directiecomité neemt kennis van een inrichtingsvoorstel, opgemaakt door de floristen Egelantier 

(Otegem), voor een groendecoratie en poëtische inrichting van de inkomhal.  

De totale kostprijs voor deze inrichting bedraagt 7.142 euro. Het directiecomité gaat akkoord met dit 

inrichtingsvoorstel.  

7.2 locatie bijkomend crematorium 

Op 7 oktober is een overleg gepland met de planologische dienst van het Provinciebestuur, teneinde een 

eerste verkenning te maken naar mogelijke locaties voor een bijkomend crematorium in de ruime regio 

Ieper-Roeselare.  Een en ander zou kunnen meegenomen worden in de voorziene herziening van het 

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. 

7.3 oplevering Horizon: probleem dakdichting 

Het directiecomité verneemt dat de definitieve oplevering van het onthaalgebouw nog niet is doorgegaan. 

Er is een structureel probleem met de dakdichting, waardoor er bij elke ernstige regenbui waterinsijpeling 

is doorheen het dak tot op het gipsplafond. Dit is momenteel in onderzoek, met tussenkomst van een 

technisch expert.  

7.4 overleg adviesgroep uitvaartondernemers 

Vanavond is een tweede bijeenkomst voorzien met de adviesgroep van uitvaartondernemers. 

7.5 Dag van de architectuur – 11 oktober 

Op 11 oktober stelt crematorium UITZICHT haar deuren open voor architectuurliefhebbers. Vier betrokken 

architecten zullen instaan voor ontvangst en rondleiding van de bezoekers. 

7.6 “de Herinnering” 

In de week voor 1 november organiseren we twee herdenkingsactiviteiten: 

- woensdag 28 oktober – 19u : christelijke herdenking, i.s.m. Dekenij Kortrijk 

- donderdag 29 oktober – 19u : vrijzinnig-humanistische herdenking, i.s.m. Huis van de Mens 

7.7 donatie Koester 

De voorziene donatie aan Koester (bedrag 11.972 euro) zal worden overhandigd na de vergadering van 

de Raad van Bestuur.  We nodigen prof.dr. Yves Benoit uit om een kort toelichting te verzorgen over de 

werking van Koester.  

 

8 rondvraag 

nihil 
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9 Volgende vergadering 

 

woensdag 21 oktober 2015 om 12u00 in de vergaderzaal van crematorium UITZICHT 

 


