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1

verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vergadering van 14 juni 2016 (doc RvB 16-09/01).

2

statistieken januari-mei 2016

De raad neemt kennis van de statistieken van crematies en uitvaartdiensten in de eerste acht maanden
van 2016 (doc RvB 16-06/02).
UITZICHT verzorgde tussen januari en augustus 2016 in totaal 2.135 crematies, 339 uitvaartdiensten en
97 koffietafels.

3
3.1

Financieel
Ruling vennootschapsbelasting

De Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken (FOD Financiën) stemde op 14 juni 2016 in met de
gevraagde ruling omtrent de vennootschapsbelasting. Hiermee wordt Psilon voor de komende vijf jaar
vrijgesteld van vennootschapsbelasting, en blijven we dus binnen het stelsel van rechtspersonenbelasting.
Deze beslissing geldt tot en met het inkomstenjaar 2019. Daarna volgt een nieuwe evaluatie van de
kostprijsmechanismen van Psilon (dienstverlening aan kostprijs / geen winstmaximalisatie).
3.2

Halfjaar-resultaten

De raad van bestuur neemt kennis van en bespreekt de tussentijdse resultatenrekening per 30/06/2016
(doc RvB 16-09/03).
De eindejaarsprognose kent een resultaat van +42.200 euro op een omzet van 1.770.000 euro.
Globaal blijft Psilon goed beantwoorden aan haar publieke opdracht: financieel gezond en stabiel, zonder
overmatige winstmaximalisatie.

4
4.1

procedures
stedenbouwkundige vergunning

We ontvingen een nieuw arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen dd. 16 juni 2016. In dit arrest
verwerpt de RVVB het beroep vanwege het actiecomité Samen Sterk. Dit comité stelde ten onrechte dat
de parking Lange Munte mee moest opgenomen zijn in de stedenbouwkundige vergunning.
Door dit arrest van de RVVB blijft onze bouwvergunning definitief gehandhaafd. Dit betekent meteen ook
het einde van de jarenlange betwistingen omtrent de stedenbouwkundige vergunning.
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4.2

Aanvraag wijziging milieuvergunning (tot 4.000 crematies)

Nadat CBS Kortrijk een uitgesproken gunstig advies formuleerde, heeft de deputatie op 14 juli 2016
ingestemd met de beoogde uitbreiding van ons plafond tot maximum 4.000 crematies.
Enkele buren gingen evenwel in beroep bij de Vlaamse overheid. Hierdoor is de uitbreidingsbeslissing
geschorst tot na de behandeling in beroep. De Vlaamse minister voor milieu, Joke Schauvliege, heeft in
principe twee maand tijd om een nieuwe beslissing te nemen.
4.3

Milieuvergunning : vernietigingsprocedure Raad van State

Weinig inhoudelijke beweging.
Het verzoek tot tussenkomst vanwege Psilon werd aanvaard door de Raad van State.
Het advocatenkantoor Publius heeft namens Psilon de eerste conclusies overgemaakt. De finale
behandeling door de Raad van State wordt pas in 2017 verwacht.
4.4

Plan-MER omgeving Lange Munte

We ontvingen ook een kopie van de MER-doorlichting van het crematorium, besteld door de Stad Kortrijk
bij een onafhankelijk studiebureau BovaEnviro+ (doc DC 16-07/08). Dit rapport bevestigt dat het
crematorium over de gehele lijn correct werkt en geen enkele wezenlijke overlast meebrengt in de buurt.
4.5

Overleg actiegroep Samen Sterk

Vanuit het actiecomité kwam de vraag tot een bemiddelingsoverleg, nadat dit comité in opeenvolgende
procedures in het ongelijk gesteld werd waarbij hen een rechtsplegingsvergoeding gevorderd werd van
10.500 euro.
Een eerste en voorlopig enige gesprek is doorgegaan op 11/08.
4.6

PPS-crematoriumproject in Ardooie

Nadat zowel de vzw VNOC en Psilon alsook private uitvaartondernemers zich verzetten tegen de beslissing
van de gemeenteraad Ardooie om samen met private projectontwikkelaars een PPS op te zetten voor de
oprichting van een crematorium aldaar, heeft de wd.-gouverneur van West-Vlaanderen de geviseerde
gemeenteraadsbeslissing geschorst (doc. RvB 16-09/04).
Inmiddels heeft de gemeenteraad haar beslissing hernomen, waardoor uiteindelijk minister L. Homans
finaal moet oordelen over de wettelijkheid van deze gemeenteraadsbeslissing.
In een eerder advies heeft deze minister reeds aangegeven dat het voornemen van de gemeente Ardooie
manifest in strijd is met de wetgeving omtrent oprichting van crematoria. Alles laat dus vermoeden dat
minister L. Homans de geviseerde gemeenteraadsbeslissing zal vernietigen.
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5
5.1

Personeel
Aanwerving technisch medewerker

De raad van bestuur gaat akkoord met het openstellen van een vacature voor een derde technisch
medewerker, onder het weddebarema C1-C3. Conform de rechtspositieregeling kan de verworven
anciënniteit erkend worden tot een maximum van 10 jaar uit privé-dienst.
De raad van bestuur mandateert het directiecomité om de praktische organisatie van de selecties op te
volgen, in samenwerking met een extern selectiebureau.
Als extern selectiebureau wordt het bureau A&S Solutions aangesteld.
De raad van bestuur stelt de jury aan.
Geslaagde kandidaten zullen worden opgenomen in een werfreserve voor twee jaar.
Het uiteindelijke voorstel van beslissing tot vaststelling van de werfreserve en onmiddellijke aanstelling
van één technisch medewerker zal voorgelegd worden op de eerstvolgende vergadering van de raad van
bestuur op 13 december 2016.
5.2

Contractbeëindiging financieel-administratief medewerker

De raad neemt kennis van het schrijven van V.V., waarin zij haar ontslag aankondigt per 1 oktober 2016.
V.V. was sinds 1 januari 2016 halftijds (19/38u) in dienst bij Psilon als administratief-financieel
medewerker.
5.3

Organisatie boekhouding

Door het vertrek van V.V. werd versneld uitgekeken naar een andere organisatie van de boekhouding. De
administratieve taken worden intern overgenomen door andere medewerkers. Voor de opvolging van
boekhouding zal beroep gedaan worden op een extern kantoor.
Na vergelijkende prijsvraag stelt het directiecomité voor om samen te werken met het kantoor Finaccon
uit Marke. Dit a rato van 8 u/week accountancy en gemiddeld 2 u/week financiële analyse en advies.
De raad van bestuur stemt in met deze organisatorische aanpak.

6
6.1

Begroting en werkprogramma 2017
Evaluatie stand van zaken werkprogramma 2016

De raad van bestuur bespreekt de stand van zaken van het werkprogramma 2016 (doc RvB 16-09/05).
6.2

Ontwerp werkprogramma 2017

De raad van bestuur bespreekt het ontwerp werkprogramma 2017 (doc RvB 16-09/06).
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Dit ontwerp wordt goedgekeurd, en zal voorgelegd worden aan de gemeenteraden van de vennotengemeenten in functie van een definitieve bekrachtiging op de buitengewone algemene vergadering van 13
december 2016.
6.3

Ontwerp begroting investeringen 2017

De raad van bestuur bespreekt het ontwerp van investeringsbegroting 2017 (doc RvB 16-09/07).
Dit ontwerp wordt goedgekeurd, en zal voorgelegd worden aan de gemeenteraden van de vennotengemeenten in functie van een definitieve bekrachtiging op de buitengewone algemene vergadering van 13
december 2016.
6.4

Ontwerp begroting resultaten 2017

De raad van bestuur bespreekt het ontwerp van resultatenbegroting 2017 (doc RvB 16-09/08).
Dit ontwerp wordt goedgekeurd, en zal voorgelegd worden aan de gemeenteraden van de vennotengemeenten in functie van een definitieve bekrachtiging op de buitengewone algemene vergadering van 13
december 2016.
6.5

Agenda buitengewone algemene vergadering

De raad van bestuur stelt de datum en agenda vast voor de buitengewone algemene vergadering.
Datum: dinsdag 13 december 2016 om 18u30
Plaats: onthaalgebouw Horizon
Agenda:
1.

Goedkeuren Werkprogramma 2017

2.

Goedkeuren Begroting 2017

Voorafgaandelijk is er op dinsdag 25 oktober 2016 om 18u30 in het gemeentehuis Kuurne een
gemeenschappelijke informatievergadering met 5 intergemeentelijke verenigingen (Leiedal, IMOG, WIV,
Psilon en Fluvia) waarop hun werkprogramma’s en begrotingen zullen toegelicht worden aan de
gemeenteraadsleden van de vennoten-gemeenten.

7
7.1

Varia
Werken uitgevoerd/in uitvoering

De raad van bestuur neemt kennis van de volgende werken die recent zijn uitgevoerd of in uitvoering
zijn:
-

Airco in aula’s en in Horizon

-

Dak-/Plafondherstellingen Horizon

-

Pivotdeur middengang tussen Aula’s

-

Koolstoffilters op luchtevacuatie technische zaal
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7.2

Rondvraag

nihil

8

volgende vergadering
dinsdag 13 december 2016 om 17u30 in onthaalgebouw HORIZON

Jan Sabbe

Kurt Vanryckeghem

directeur

voorzitter
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