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Verslag vorige vergadering

Goedkeuring verslag vergadering directiecomité 13 januari 2016

2
2.1

Cijfers
Statistieken januari-februari 2016

Kennisname van de statistieken van crematies en uitvaartdiensten over januari-februari 2016.
In de eerste weken van 2016 verzorgden we gemiddeld 70 crematies per week. Dit is zowat 11% minder
dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel afscheidsdiensten blijft stabiel rond 16%. We noteerden
een lichte toename van het aantal koffietafels.
2.2

Emissiemetingen 2015-2

Kennisname van de resultaten van de emissiemetingen van eind november 2015.
Alle resultaten zijn beduidend onder de opgelegde grenswaarden.
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3
3.1

vergunningsprocedures
milieustakingsvordering (Hof van Beroep)

De pleitzitting is doorgegaan op 15 januari 2016. We wachten nu het vonnis af.
3.2

stedenbouwkundige vergunning: cassatieberoep Raad van State

De pleidooien omtrent het cassatieberoep zijn doorgegaan op 22 januari 2016. Ook hier wachten we het
Arrest af.
3.3

Milieuvergunning: beroep tot nietigverklaring (Raad van State)

Op 26 januari 2016 nam minister J. Schauvliege een nieuwe beslissing, waarbij de betwiste
milieuvergunning werd ingetrokken en vervangen door een nieuwe milieuvergunning (met dezelfde
vergunningsvoorwaarden, maar met een aangevulde motivering omtrent het architecturaal voorkomen).
Hierdoor is het lopende beroep tot nietigverklaring zonder voorwerp. Naar verwachting zal deze procedure
worden stilgelegd.
3.4

plan-MER

In de voorbije weken werden we grondig en kritisch bevraagd door de studiebureaus Arcadis en
BovaEnviro+ die het plan-MER voor de omgeving Lange Munte opmaken. Naar verwachting zullen de
resultaten van hun doorlichting omtrent de milieuimpact van het crematorium gerapporteerd worden in de
loop van mei 2016.

4

Tweede statutenwijziging

Na de bespreking op vorige vergadering van het directiecomité werden de voorgestelde
statutenwijzigingen gebundeld in een verantwoordingsnota t.a.v. de vennoten-gemeenteraden.
Het directiecomité keurt deze verantwoordingsnota goed. Dit zal verder worden voorgelegd aan de Raad
van Bestuur, en aan een buitengewone algemene vergadering op 14 juni 2016.

5
5.1

Financiën
Balans en resultatenrekening 2015

Kennisname en bespreking van de ontwerp-balans en ontwerp-resultatenrekening 2015.
De definitieve documenten zullen worden voorgelegd aan de RvB van 8 maart 2016.
5.2

Aanvraag ruling vennootschapsbelasting

Kennisname en goedkeuring van de “Prefilingsaanvraag omtrent de onderworpenheid
rechtspersonenbelasting”.
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6

Personeelsbewegingen

6.1

Technische inzet – problematiek afwezigheid technisch medewerker

Grondige evaluatie van de technische werking en de personeelsorganisatie, naar aanleiding van de
langdurige afwezigheid van een technisch medewerker (in ziekteverlof sinds 17/6/2015).
Diverse pistes worden verder onderzocht, om te evalueren op een bijzondere bijeenkomst op 8 maart om
17u00.
6.2

evaluatiegesprekken

Het directiecomité hoort verslag over de voorbije evaluatiegesprekken met elke medewerker.
Een voorstel van eindevaluatie zal worden voorgelegd aan de raad van bestuur.
6.3

Intro nieuwe medewerker

Het directiecomité hoort verslag over de indiensttreding van de nieuwe boekhoudkundig medewerker, na
haar indiensttreding op 4 januari 2016.

7
7.1

Technische interventies
Vernieuwing audio-/beeldprocessor

Vandaag gaat de herinstallatie door van een nieuwe processor voor de audio-/beeldsturing in de aula’s.
7.2

Onderzoek koolstoffilter luchtafzuiging technische zaal

Teneinde ook de luchtafvoer van de technische lokalen volledig te vrijwaren van geuren en stofemissies,
wordt de mogelijkheid en haalbaarheid onderzocht voor het plaatsen van een koolstoffilter op deze
luchtafzuiging.
Een voorstel zal worden voorgelegd aan volgende vergadering.

8
8.1

Varia en rondvraag
Problematiek waterplassen op uitgangsweg

Het directiecomité wijst er op dat er tijdens de natte wintermaanden regelmatig diepe waterplassen staan
over de gehele breedte van onze uitgangsweg, ter hoogte van het dienstgebouw van de begraafplaats
Hoog Kortrijk. Onze bezoekers moeten noodgedwongen doorheen deze plassen lopen.
Aan het stadsbestuur Kortrijk, beheerder van deze uitweg, zal met aandrang gevraagd worden om
passende oplossing te zoeken voor de gebrekkige waterafvoer.
8.2

Sluiting activiteiten n.a.v. triathlon 02/07 ?

Het directiecomité verneemt dat de werking van UITZICHT onmogelijk wordt gemaakt op zaterdag 2 juli
2016. Omwille van een triathlon wordt de volledige omgeving ambassadeur Baertlaan afgezet.
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Het directiecomité vraagt hierover uitdrukkelijk te protesteren bij de initiatiefnemers van deze
sportactiviteit en bij het stadsbestuur Kortrijk. Hier dient gezocht naar organisatorische aanpassingen die
de werking/dienstverlening van UITZICHT kunnen garanderen.

9

Volgende vergadering

woensdag 27 april 2016 om 12u00 in de vergaderzaal van crematorium UITZICHT
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