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1

welkom nieuwe bestuurders

Voorzitter Kurt Vanryckeghem verwelkomt de leden van de raad van bestuur.
Een bijzonder welkom aan de nieuw aangestelde raadgevend bestuurders, dhr. Guido Berten (Vleteren),
mevr. Martine Vandevelde (Waregem) en dhr. Filiep Vandecandelaere (Wervik)

2

verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vergadering van 16 juni 2015 (doc RvB 15-09/01),

3

statistieken

3.1

weekstatistieken/maandstatistieken 2015

De raad neemt kennis van de statistieken van crematies en uitvaartdiensten van januari-augustus 2015.
Gemiddeld telden we 273 crematies en 43 uitvaartdiensten per maand. Het aantal koffietafels blijft
beperkt tot 1 koffietafel op 4 uitvaartdiensten (doc. RvB 15-09/02).
3.2

analyse herkomst crematies eerste semester 2015

De raad van bestuur neemt kennis van de gegroepeerde statistieken per gemeente van herkomst, voor
het eerste semester van 2015 (doc. RvB 15-09/03).
Het aantal overledenen uit niet-aangesloten gemeenten is licht toegenomen tot 29,32% van het totale
aantal crematies.

4

vergunningsprocedures

4.1

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 een
vermeende wetsovertreding in, i.e. dezelfde overtreding die zij ook al in eerste aanleg hadden 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.
De raad van bestuur gaat akkoord om met Psilon tussen te komen in deze cassatieprocedure bij de Raad
van State. De raad stelt het kantoor Publius (Mter. Dirk Van Heuven) aan om deze tussenkomst in te
leiden.
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4.2 milieustakingsvordering (Hof van Beroep)
Naar aanleiding van het tussenvonnis van het Hof van Beroep van 6 maart 2015 heeft het actiecomité een
borg gesteld van 32.500 euro.
Inmiddels heeft dit actiecomité ook bewijzen van woonst voorgelegd voor 125 appelanten. 60 appelanten
hebben in de voorbije jaren afgehaakt.
Beide partijen leggen nu verder hun conclusies neer. De pleitzitting is vastgesteld op 15 januari 2016.
4.3 problematiek plafond milieuvergunning
De raad van bestuur bespreekt de recente ontwikkelingen omtrent het opgelegde plafond in de
milieuvergunning.
Gezien het bijzonder drukke voorjaar loopt het aantal crematies versneld tegen het plafond aan van 3.065
crematies per jaar. Psilon onderhandelt met de betrokken overheden over een aanpassing van de
milieuvergunning, tot een plafond van maximum 4.000 crematies.
Het stadsbestuur Kortrijk vroeg evenwel om deze uitbreidingsvraag voorlopig niet in te leiden. Eerst wil
men de resultaten afwachten van een plan-MER waarvoor recent de aanbesteding is georganiseerd.
Deze MER-procedure zal naar verwachting minstens een vol jaar duren.
De raad van bestuur steunt de door het directiecomité voorgestelde maatregelen:
1.

het aantal crematieactiviteiten wordt noodgedwongen verder afgeremd, zodat het plafond van 3.065
crematies per 31/12 niet overschreven wordt ;

2.

deze inperking gebeurt globaal door het aantal reservatiemogelijkheden te verminderen. Er wordt
geen onderscheid gemaakt tussen aangesloten gemeenten en niet-aangesloten gemeenten

3.

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 ;

4.

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.

5
5.1

personeelsbewegingen
ziekteverlof / tijdelijke vervangingen

Omwille van een langdurig ziekteverlof van een technisch medewerker diende gezocht naar een tijdelijke
oplossing om de continuïteit van de crematiediensten te verzekeren.
Tot nader order wordt de werking uitgevoerd met een minimum-bestaffing. Naast de eigen medewerker
Bob Lamont wordt occasioneel beroep gedaan op een medewerker van IC Westlede en op twee
interimkrachten.
De raad van bestuur stemt in met de voorlopige maatregelen die de continuïteit van de dienst moeten
verzekeren.
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5.2

aanstelling onthaalmedewerker 60% VTE

De raad van bestuur hoort toelichting bij de selectieprocedure voor de aanwerving van een medewerker
onthaal en ceremoniebegeleiding C1-C3 à 60%VTE.
Na kennisname van de resultaten van de proeven, en na kennisname van het CV van de beide geslaagde
kandidaten, beslist de raad van bestuur:
-

Mw. Lies Hackelbracht (39j. - Bavikhove) wordt aangesteld voor 60% VTE als medewerker onthaal en
ceremonieën. Rekening houdend met de relevante anciënniteit, opgebouwd in de voorbije 13 jaar,
wordt Lies Hackelbracht ingeschaald in schaal C2 met erkenning van 10 jaar anciënniteit

-

Mw. L.D. (36 j.) wordt opgenomen in de wervingsreserve voor een termijn van twee jaar.
Indien deze reserve dient aangesproken te worden in de komende jaren, dan kan zij ook worden
ingeschaald in schaal C2 met erkenning van 10 jaar anciënniteit.

5.3

aanstelling onthaalmedewerker 60% VTE

De raad van bestuur hoort toelichting bij de selectieprocedure voor de aanwerving van een administratieffinancieel medewerker C1-C3 à 50%VTE.
Na kennisname van de resultaten van de proeven, en na kennisname van het CV van de beide geslaagde
kandidaten, beslist de raad van bestuur:
-

Mw. Vera Vancraeyenest (48j. - Vichte) wordt aangesteld voor 50% VTE als administratief-financieel
medewerker. Rekening houdend met de relevante anciënniteit, opgebouwd in de voorbije 16 jaar,
wordt Vera Vancraeyenest ingeschaald in schaal C2 met erkenning van 10 jaar anciënniteit

5.4

Er wordt geen kandidaat weerhouden in de wervingsreserve.
poetsmedewerkers: aanpassing deeltijdse breuk

Per 1 november 2014 werden twee poetsmedewerkers aangesteld in een halftijdse opdracht (19/38u).
Op vraag van betrokken medewerkers stemt de raad van bestuur in met een verschuiving van opdrachten
tussen de beide poetsmedewerkers (respectievelijk 12/38 en 26/38).

6

halfjaarresultaten 2015

De raad van bestuur bespreekt de resultatenrekening per 30/06/2015 (doc. RvB 15-09/05).
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7
7.1

programma 2016
ontwerp werkprogramma 2016

De raad van bestuur neemt kennis van en bespreekt het ontwerp werkprogramma 2016 (doc. RvB 1509/05).
In 2016 voorziet Psilon, de beheersmaatschappij van UITZICHT, geen spectaculaire veranderingen. We
verwachten een lichte aangroei van ca. 4% in de aangeboden diensten.
Er wordt een gemotiveerde aanvraag voorbereid tot verhoging van het vergunde maximum aan
crematies.
Verder zijn er onderhoudsinvesteringen gepland in de gebouwen (onder meer klimatisatie) en in de
technische installaties. Een regelmatige onderhoudsinterventie is van belang voor een goede levensduur
van deze installaties, en voor het blijven waarborgen van de goede milieuresultaten, ook na ondertussen
12.000 crematies.
De technische interventies worden overigens steeds meer gegroepeerd aangepakt vanuit de
gemeenschappelijke expertise en capaciteit binnen het Vlaamse Netwerk van Openbare Crematoria.
Tenslotte wil crematorium UITZICHT zijn milieuwerking kritisch laten doorlichten en nog verder
verbeteren. Daartoe schrijven we ons in in het duurzaamheidscharter van de POM West-Vlaanderen.
De raad van bestuur keurt het ontwerp werkprogramma 2016 goed. Dit zal worden voorgelegd aan de
gemeenteraden en aan de algemene vergadering.
7.2

ontwerp begroting 2016

De raad van bestuur neemt kennis van en bespreekt de ontwerp-begroting 2016 (doc. RvB 15-09/06).
Het geheel aan geplande investeringen bedraagt 233.400 euro.
Dit omvat 65.000 euro onderhoudsinvesteringen aan de oveninstallaties, 36.000 euro kleine
verbeteringen in onthaal en aula’s en 132.400 euro investeringen in de gebouwen, voornamelijk rond
warmtegebruik en interne klimatisatie.
De werkingsbegroting 2016 is vrij gelijklopend aan 2015. De dienstverlening, in hoofdzaak crematies,
brengt een bedrijfsopbrengst op van 1.740.000 euro. De geraamde bedrijfskosten bedragen 1.601.300
euro. Na verrekening van de financiële opbengsten (subsidies) en financiële kosten (leningsintresten),
komen we tot een verwacht jaarresultaat van +50.700 euro.
De raad van bestuur keurt de ontwerp-begroting 2016 goed. Deze zal worden voorgelegd aan de
gemeenteraden en aan de algemene vergadering.

7.3

vaststelling agenda Buitengewone Algemene Vergadering

De raad van bestuur stelt de plaats, datum en agenda vast van de buitengewone algemene vergadering:
Dinsdag 8 december 2015 om 19u00 in onthaalgebouw Horizon

y 21 03 15 dossier - 20150922-v-RvB-beknopt.docx bestand - Kortrijk, UITZICHT/Horizon datum

pagina

6

Agenda:

8

1.

Werkprogramma 2016

2.

Begroting 2016

Varia

8.1 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.
8.2 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.
8.3 “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

9
9.1

donatie Koester
toelichting door Prof. Dr. Yves Benoit

De inkomsten uit de recuperatie en recyclage van metaalresten worden steeds integraal geschonken aan
het thuiszorgproject Koester van de vzw Kinderkankerfonds.
Prof. Dr. Yves Benoit, bezieler van het project Koester, geeft een korte toelichting bij de geschiedenis en
werking van dit project.
9.2

overhandiging donatie

Recent ontvingen we het bedrag van 11.972 euro uit de recuperatie van metaalresten. De voorzitter
overhandigt een cheque met dit bedrag aan prof. dr. Yves Benoit.

10

rondvraag

nihil
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11

volgende vergadering
dinsdag 8 december 2015 om 17u30 in ontmoetingszaal Horizon

Jan Sabbe

Kurt Vanryckeghem

directeur

voorzitter
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