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1

Verslag vorige vergadering

Goedkeuring verslag vergadering directiecomité 7 september 2016 (doc DC 16-10/01).

2
2.1

Cijfers
statistieken crematies januari-augustus 2016

Kennisname van de statistieken van crematies en uitvaartdiensten over de maanden januari-oktober 2016
(doc DC 16-10/02). UITZICHT verzorgde in de eerste negen maanden van dit jaar 2.393 crematies, of
gemiddeld 60,9 crematies per week.
Het aandeel afscheidsdiensten nam in de voorbije maand licht toe tot 17,8%, of 46 diensten.
2.2

Statistieken Vlaamse / Belgische crematoria

Kennisname van de crematiestatistieken 2014, 2015 en 2016 van alle Belgische crematoria (doc DC 1610/03). Deze statistieken zijn nu ook systematisch te volgen op de website van VNOC: www.vnoc.be .
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3
3.1

vergunningsprocedures
Aanvraag wijziging milieuvergunning (tot 4.000 crematies)

Het door enkele omwonenden ingediende beroep tegen de uitbreiding van onze milieuvergunning tot
4.000 crematies, is momenteel in behandeling bij de Vlaamse overheid.
Psilon werd inmiddels grondig bevraagd door de verantwoordelijken van LNE. Normaliter wordt tegen eind
oktober van Minister J. Schauvliege een nieuwe uitspraak in beroep verwacht.
3.2

Milieuvergunning : vernietigingsprocedure Raad van State

Geen nieuwe ontwikkelingen
3.3

MER-rapporten omgeving Lange Munte

Naast het eerder vrijgegeven MER-deelrapport over de Lucht-Geur-problematiek, heeft de Stad Kortrijk
recent ook de MER-deelrapporten over Mens&Gezondheid en over Mobiliteit vrijgegeven. Alle rapporten
zijn opgemaakt door erkende MER-deskundigen bij het onafhankelijke studiebureau Arcadis.
Alle rapporten bevestigen dat het crematorium geen kennelijke hinder veroorzaakt, noch op vlak van
Lucht-Geur, noch op vlak van Gezondheid, noch op vlak van Mobiliteitsoverlast, en dit zowel bij 3.065
crematies als bij de beoogde 4.000 crematies.
Aan de Stad Kortrijk zal gevraagd worden om het RUP-traject verder te zetten, nu ook alle MERdeelrapporten gunstig zijn.

3.4

Overleg actiegroep Samen Sterk - bemiddelingsvoorstellen

Geen nieuwe ontwikkelingen. We wachten nog op een reactie van de actiegroep.
3.5

PPS-project crematorium Ardooie

Kennisname van het besluit dd. 03 oktober 2016 van minister Homans waarin zij de betwiste
gemeenteraadsbeslissing van Ardooie vernietigt (doc DC 16/10-04).
De minister bevestigt daarbij dat de voorgenomen samenwerking van de gemeente Ardooie om met en
door een private partner een crematorium op te richten in strijd is met de wetgeving.

4
4.1

Personeel
Selectieprocedure technisch operator

De vacature voor technisch operator werd begin oktober opengesteld en bekendgemaakt. Kandidaturen
worden verwacht tegen 27 oktober 2016. De sollicitatiegesprekken en –proeven worden voorzien in derde
en vierde week van november.
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4.2

Samenwerking extern boekhoudkantoor

De samenwerking met het extern boekhoudkantoor Finaconn is van start gegaan sinds 20 september
2016. Een medewerker van dit kantoor is 2 voormiddagen per week aanwezig in UITZICHT.
4.3

PWA-kracht

Onze PWA-medewerker G.H. heeft eind september zijn opdracht opgegeven. Hij gaat in prepensioen. Met
het PWA-kantoor Kortrijk wordt uitgekeken naar een nieuwe medewerker voor logistieke assistentie voor
2x3u per week.
4.4

Afsprakennota bijzondere attenties aan medewerkers

Het directiecomité bespreekt een voorstel van afsprakennota (doc DC 16-10/05) voor
premies/geschenken namens de werkgever Psilon aan medewerkers bij bijzondere gelegenheden (bv.
huwelijk of pensionering).

5
5.1

Samenwerking
Ontwerp huishoudelijk reglement uitvaartondernemers

Het directiecomité bespreekt een ontwerp van huishoudelijk reglement voor de uitvaartondernemers (doc.
16-10/06). Dit reglement bundelt de vele grote en kleine afspraken die gelden binnen de werking van het
crematorium, in het bijzonder die afspraken die de samenwerking met de uitvaartondernemers regelt.
Het directiecomité keurt het ontwerp-reglement voorlopig goed, mits volgende aanpassing: m.b.t. de
regeling van invoer met familie stellen we vast dat hier geen kost mag verrekend worden aan de familie
(beslissing toezichthoudende overheid). Het directiecomité stelt hier voor om een formeel gehandtekende
aanvraagprocedure in te voeren.
Het ontwerp-reglement zal nog voorgelegd worden aan de Overleggroep Uitvaartondernemers op 03/11,
waarna het definitief kan bekrachtigd worden.
5.2

VNOC-programma 2017

Kennisname van het werkprogramma 2017 van de vzw VNOC (koepelvereniging van openbare crematoria
in Vlaanderen en Brussel).

6
6.1

Statutaire organisatie
Wijzigingen decreet intergemeentelijke samenwerking

Het directiecomité neemt kennis van de wijzigingen die per 13/05/2016 zijn aangebracht aan het decreet
Intergemeentelijke Samenwerking (doc DC 16-10/08).
De belangrijkste wijzigingen omvatten:
1.

Mogelijkheid voor politiezones of hulpverleningszones om deel te nemen in intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
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2.

Mogelijkheid voor privaatrechterlijke personen om deel te nemen als minderheidsparticipant binnen
sectoren energie of afvalverwerking.

3.

Provincies moeten volledig uittreden uit de IGS

4.

Meervoudige doelstellingen zijn mogelijk

5.

Mogelijkheid voor gewestgrensoverschrijdende intercommunale samenwerking.

Op korte termijn hebben deze wijzigingen geen implicaties voor Psilon.

7

Overzicht werken

Volgende werken zijn recent uitgevoerd of in uitvoering:
-

Koolstoffilter afzuiging ovenzaal: volledig afgewerkt en zeer effectief

-

Zinkwerken dak Horizon: volledig afgewerkt en correct verrekend door de verzekering en de
verantwoordelijke aannemers/architect.

-

Pivotdeur middengang: geplaatst en in gebruik – moet nog verder afgewerkt worden (schilderwerk
en pleisterherstel)

-

Noodverlichting aula: bekabeling is hersteld

-

Halfjaarlijkse onderhoudsrevisies GEM-installaties: wordt uitgevoerd per ovenlijn, tussen 19 oktober
en 5 november.

8

Varia

-

Informatievergadering met intercommunales : dinsdag 25/10 om 19u in stadhuis Kuurne

-

De Herinnering 2016 : open rondleiding (22/10) ; herinneringsdiensten op 25/10 (Huis vd Mens) en
26/10 (katholiek)

-

“Reveil” : op 1 november om 18u00 is er op initiatief van enkele jongeren uit Kortrijk een muzikaalpoëtische wake op het voorplein van het crematorium.

-

rondvraag

9

Volgende vergadering

woensdag 7 december 2016 om 12u00 in de vergaderzaal van crematorium UITZICHT
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