Havicrem IGV DIRECTIECOMITE 20.06.2018
Aanwezig:
Jan Anciaux, Hugo Asselman, Albert Beerens, Tom Dehaene, Pierre Deneyer, Corinne Olbrechts, Trui
Olbrechts, Anne Sobrie, Chantal Mostaert, Bert Carleer (secretaris)
De voorzitter stelt vast dat het DC in aantal is. Hij opent de vergadering om 12u00.
Agendapunten :
1. Goedkeuring notulen vergadering DC 23.05.2018
Mevr. Trui Olbrechts informeert naar de tuinaannemers die gecontacteerd werden om hoogdringende onderhouds- en herstellingswerken aan het gazon uit te voeren.
De notulen worden na aanpssing met eenparigheid goedgekeurd.
2. Personeel
• Ontslag medewerker – mevrouw Farah Agazar
Besluit:
Het DC gaat akkoord met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen Havicrem en
mevrouw Farah Agazar.
• Aanwerving nieuwe medewerker keuken en zaal
Nota : eindverslag selectiecommissie aanwervingsprocedure voltijdse medewerker keuken en zaal in
contractueel dienstverband
De directeur geeft toelichting over het verloop van de selectieprocedure, de samenstelling van de
selectiecommissie, de criteria op basis waarvan de kandidaten beoordeeld werden en de individuele
beoordeling van de 4 overgebleven sollicitanten.
Het DC neemt kennis van het eindverslag.
Besluit:
Mevr. Stéphanie Gossiaux wordt een contract van onbepaalde duur aangeboden in de functie van
voltijdse medewerker keuken en zaal.
3. Gebouw en installaties
• Vraag tot aankoop kavel VIII in eigendom van gemeente Zemst
Aan Havicrem wordt een optierecht tot aankoop van kavel VIII toegekend.
Besluit:
Havicrem antwoordt aan de gemeente Zemst dat de aankoop van perceel VIII wordt overwogen.
Aan de gemeente Zemst wordt gevraagd de actuele waarde van de grond vast te stellen.
• Stroompanne 20.04.2018 – werking noodstroomgenerator
Aan GTS technics dat het crematorium via een onderhoudsovereenkomst technisch bijstaat voor alles
wat met elektriciteit te maken heeft, werd gevraagd onderzoek te doen naar een uitbreiding van het
gebruik van de generator en aanpassing van de hoogspanningscabine zonder dat in een dure dubbele
bekabeling moet voorzien worden. Uit onderzoekt blijkt dat de installatie kan omgebouwd worden
zonder een dubbele bekabeling en tegen een aanvaardbare kostprijs.
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Besluit:
Het DC geeft opdracht om op basis van de geraamde kostprijs de elektrische installatie om te bouwen
zodat alle installaties en voorzieningen in het gebouw in gebruik blijven bij een externe stroompanne.
• Openstaande en nieuwe dossiers schade
De directeur geeft een stand van zaken met betrekking tot het dossier van de waterinsijpeling en
de vervolgschade in de ondergrondse garage :
1) Ingebrekestelling;
2) Subsidiedossier;
3) onderaan de betonplaat (plafond ondergrondse parking) ontstaan tientallen haarscheurtjes
in het beton.
Besluit:
1) de houding van Balloise wordt afgewacht alvorens verdere stappen te zetten.
2) naar Bopro wordt een aangetekend schrijven gestuurd waarin gevraagd wordt het
subsidiedossier uiterlijk half juli 2018 in orde te brengen.
3) aan Roegiers wordt gevraagd schriftelijk te bevestigen dat er geen enkel risico is op gevaar.
• Nieuwe aankopen
Er wordt offerte gevraagd bij verschillende leveranciers voor de aankoop van stoomzuiger en zitmaaier.
4. Bestuur en wetgeving
• Statutenwijziging
Omdat er discussie is bij de verschillende intergemeentelijke verenigingen in Halle-Vilvoorde over
de samenstelling van de nieuwe raden van bestuur die voortaan max. 15 leden mogen tellen, werd
een initiatief genomen om tot afstemming te komen zodat alle raden van bestuur op een identieke
manier worden samengesteld. Resultaten van dit initiatief worden afgewacht.
5. Varia
Van de stad Vilvoorde werd nog geen reactie ontvangen op de e-mail van 25 april 2018 waarin het
DC van Havicrem verzoekt de nodige documenten of stavingsstukken te bezorgen die een
grondslag vormen voor de openstaande vordering.
Besluit:
Het DC vraagt de directeur de stad Vilvoorde te herinneren aan de e-mail van 25 april 2018.
De directeur maakt melding van een laag crematiecijfer. Ook in de andere crematoria wordt een sterke
daling genoteerd.
Dhr. Deneyer meldt zijn ontslag als burgemeester en raadslid van de gemeente Galmaarden.
Hij is bijgevolg ook ontslagnemend als directielid van Havicrem.
De voorzitter sluit de vergadering om 13u30.
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