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1

verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vergadering van 22 sept 2015.

2

weekstatistieken/maandstatistieken 2015

Kennisname van de statistieken van crematies en uitvaartdiensten van januari-november 2015.
Gemiddeld verzorgden we 258 crematies en 41 uitvaartdiensten per maand. Het aantal koffietafels blijft
stagneren op 1 koffietafel per 4 uitvaartdiensten.

3

procedures

3.1
3.1.1

stand van zaken juridische procedures
stedenbouwkundige vergunning: cassatieberoep Raad van State

Nadat de actiegroep Samen Sterk een cassatieberoep inleidde bij de Raad van State tegen het Arrest dd.
9 juni 2015 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zijn de debatten omtrent de stedenbouwkundige
vergunning opnieuw geopend.
Alle partijen (Samen Sterk, Vlaams Gewest en Psilon) hebben inmiddels hun conclusies neergelegd. Een
uitspraak wordt verwacht voorjaar 2016.
3.1.2

milieustakingsvordering (Hof van Beroep)

In een tussenvonnis van 6 maart 2015 heeft het Hof van Beroep aan de actievoerders een waarborg
gevraagd met een bewijs van woonst van de (resterende) eisers.
Ondertussen hebben beide partijen hierover hun verdere conclusies neergelegd.
De pleitzitting is vastgesteld op 15 januari 2016.
3.1.3

Milieuvergunning: vraag tot vernietiging (Raad van State)

Geen nieuwe ontwikkelingen.
Deze procedure werd ingeleid door de actiegroep Samen Sterk in september 2013.
We wachten op het eerste advies van de Auditeur.
3.2

Plan-MER

Het stadsbestuur Kortrijk bestelde een onafhankelijke milieuimpactstudie voor het ruime gebied rond de
Lange Munte. Deze studie omvat onder meer een screening van de milieuimpact van het crematorium. De
stad wil de resultaten uit deze studie afwachten, alvorens een advies uit te spreken omtrent de
voorgenomen uitbreiding van het maximum aantal crematies.
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De studieopdracht is inmiddels toegewezen aan het studiebureau Arcadis. Dit bureau zou eerstdaags zijn
studiewerkzaamheden aanvatten. Psilon zal uiteraard alle nuttige informatie ter beschikking stellen.
3.3

problematiek plafond milieuvergunning

Ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van 22 september 2015 werd het aantal crematies
noodgedwongen verder afgeremd, zodat het plafond van 3.065 crematies per 31/12 niet overschreden
wordt. Verscheide uitvaartondernemers signaleren ons dat zij inderdaad vaak moeten uitwijken naar
crematoria van Brugge, Lochristi of Frasnes. Vanaf januari 2016 zou de situatie opnieuw moeten
normaliseren.
De raad van bestuur benadrukt dat alles in het werk moet gesteld worden om een herhaling van zo’n
situatie in 2016 te vermijden. Een aanvraag tot uitbreiding naar 4.000 crematies per jaar moet uiterlijk in
april 2016 worden ingeleid.
Ter informatie: de groeiprognose tot 4.000 crematies werd recent ook bevestigd in een studie van het
universitair onderzoekscentrum Ulg-SEGEFA waarbij de crematieontwikkelingen 2015-2029 voor geheel
Vlaanderen in beeld gebracht zijn.

4
4.1

personeelsbewegingen
personeelscapaciteit / interne organisatie

De problematiek van een technische onderbestaffing, omwille van een langdurig ziekteverlof van een
technisch medewerker, is inmiddels opgelost. Een derde technicus is sinds 21 november in dienst
getreden.
4.2

Introductie nieuwe medewerkers

In de voorbije maanden werd de selectieprocedure afgerond voor drie nieuwe medewerkers (zie
aanstellingsbeslissingen op RvB 22/09 en 16/06).
Inmiddels zijn deze medewerkers in dienst getreden of is deze indiensttreding op zeer korte termijn
ingepland.
4.3

Retentiebeleid

Naar aanleiding van de lopende evaluatiegesprekken en van de voorbije selectieprocedures stelt zich de
vraag naar een kritische doorlichting van het retentiebeleid (jobuitdaging, mogelijkheid tot zelfontplooiing,
privé-werk-balans, financiële zekerheid, promotieperspectieven, e.d.m.).
Directiecomité en raad van bestuur willen hierover later verder debatteren, op basis van een benchmark
met omgevende lokale besturen en crematoriumverenigingen.
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5
5.1

Klimatisatie en warmtenetten
Koeling aula’s

Binnen haar studieopdracht voor de optimalisatie van de restwarmte uit de crematieinstallaties heeft het
studiebureau Ingenium een analyse gemaakt van de mogelijke systemen voor comfortkoeling in de
publieke ruimtes (inkomhal, aula’s) van UITZICHT. Er wordt gestreefd naar een temperatuursdaling tot
-5°C op de warmere dagen.
Hiervoor werden drie mogelijke technieken vergeleken: (1) ‘klassieke’ airco, (2) directe expansie of (3)
absorptiekoeling.
De raad van bestuur bespreekt de resultaten van deze studie. De meest geschikte vorm van koeling blijkt
directe expansie: groot energetisch rendement, beperkte plaatsinname (koelunit integreerbaar binnen de
huidige luchtbehandelingsgroep), laagste investeringskost in vergelijking tot de andere technieken,
redelijke verbruiks- en onderhoudskost.
De investering wordt geraamd op 23.650 euro.
De raad van bestuur gaat akkoord met de keuze voor een directe expansie-koeling.
5.2

Warmtedistributie

De raad van bestuur verneemt dat er verkennende gesprekken lopen met KULAK omtrent het gebruik van
restwarmte van het crematorium. Jaarlijks beschikken wij over ca. 1.130 MWh restwarmte. Deze zou,
zeker in de winterperiode, nagenoeg volledig hergebruikt kunnen worden voor de verwarming van een
deel van de KULAK-gebouwen.
De raad van bestuur gaat akkoord met het verder onderzoeken van de voorgestelde piste, evenwel
zonder zich definitief te binden aan de voorgestelde investeerder BeauVent cv.
De raad stelt voor om ook de klassieke energiedistributeurs, Eandis en Infrax, te polsen naar hun
interesse voor de distributie van onze restwarmte.

6

Locatieverkenningen tweede crematorium

De raad van bestuur hoort toelichting bij de aanpak van de verkenningen naar een locatie voor een
tweede crematorium. De Ulg/SEGAFA-studie heeft aangewezen dat er een mindere crematiekeuze is in de
Westhoek. Allicht speelt de grotere afstand tegenover de bestaande crematoria van Brugge en Kortrijk
hier een belangrijke rol. Een bijkomend, kleinschalig crematorium (2 ovens en 1 of 2 aula’s) in de regio
Ieper-Poperinge kan hier een antwoord bieden. Een tweede crematorium in het werkgebied van Psilon kan
ook een antwoord bieden aan de algemene vraag naar bijkomende crematiecapaciteit in het zuiden van
West-Vlaanderen, nu crematorium UITZICHT al vaak tegen de maximum limieten aanloopt.
Binnen die context wil Psilon nu reeds een aantal locatieverkenningen uitvoeren, om pakweg tegen 20222024 te kunnen starten met een tweede crematoriumproject.
In eerste fase zal worden overlegd met een aantal Westhoek-gemeenten, om na te gaan of er
locatieopportuniteiten zijn in die omgeving. Binnenkort willen we hierover individuele gesprekken voeren
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met de gemeentebesturen Ieper, Poperinge, Zonnebeke, Heuvelland, Langemark-Poelkapelle, Wervik en
Comines. De potentiële locaties uit deze eerste verkenningsronde zullen dan verder worden afgewogen op
verkeersbereikbaarheid, omgevingskwaliteiten, stedenbouwkundig-juridische haalbaarheid.

7

Vzw VNOC - Verenigd Netwerk Openbare Crematoria

De raad van bestuur bespreekt de lopende activiteiten van het VNOC in 2015 en de vooruitblik op het
VNOC-programma 2016.
Het lopende werkjaar 2015 kende volgende accenten:
-

Opstart vereniging: communicatiestrategie/website

-

Studie ULg SEGAFA : prognoses 2015-2029

-

Gezamenlijke aanbestedingen:
•

Gas/elektriciteit

•

Emissiemetingen (resultaat Psilon: +3.500 euro)

•

Urnen (resultaat Psilon: +3.000 euro)

Uitwisseling/ervaringsdeling technisch medewerkers

-

Uit het programma 2016 onthouden we volgende accenten:
Opzetten procedure voor crematie na (individuele) grafontruiming of na (collectieve)

-

begraafplaatsontruiming.
-

Gemeenschappelijke technische interventies

-

Digitalisering overlijdensaangiften/verlof tot crematie

-

Ombudsdienst voor de uitvaartsector

De raad stemt in met het vooropgestelde programma.
De deelname in de werkingskosten van de vzw VNOC bedraagt in 2016 hetzelfde als in 2015, met name
2,00 euro/crematie.

8
8.1

Agenda 2016
Data raden van bestuur /algemene vergaderingen 2016

De raad van bestuur legt de (4) data vast voor de bestuursvergaderingen in 2016.
8.2

Vaststellen collectieve verlofdagen medewerkers

De raad van bestuur stelt de (3) data vast voor de collectieve sluitingsdagen (buitengewone verlofdagen)
in 2016.
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9
9.1

Varia
Wegwijzers toegangswegen

In de voorbije weken werden door de Stad Kortrijk en door het Vlaams Gewest wegwijzers geplaatst naar
crematorium UITZICHT, vanaf de belangrijkste toegangswegen (Doorniksesteenweg,
Oudenaardsesteenweg).
9.2

De Herinnering 2015

De twee herinneringdiensten in de aanloop naar 1 november kenden slechts een matige opkomst (60
aanwezigen voor de christelijke herdenkingsdienst ; 160 aanwezigen voor de vrijzinnig-humanistische
dienst).
In de toekomst willen we opnieuw werken met een systematische aankondiging/uitnodiging, na elke
uitvaartdienst in het crematorium.
9.3

Horizon: probleem waterinsijpeling plafond

De raad stelt de visu het probleem vast van waterinsijpeling op het plafond in de ontmoetingszaal van
Horizon. Deze problematiek wordt verder opgevolgd door onze BOAR-verzekeraar Ethias, in discussie met
de de aannemers en architecten.
9.4

Nieuwjaarsontmoeting

De raad van bestuur wordt uitgenodigd op de jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting met klantenuitvaartondernemers, bestuurders en medewerkers. Dit op dinsdag 19 januari 2016 om 19u00 in Horizon.

10

Rondvraag

nihil

11

volgende vergadering
dinsdag 8 maart 2016 om 17u30 in ontmoetingszaal Horizon
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