Havicrem IGV DIRECTIECOMITE 23.05.2018
Aanwezig:
Hugo Asselman, Tom Dehaene, Pierre Deneyer, Corinne Olbrechts, Trui Olbrechts, Anne Sobrie,
Chantal Mostaert
Verontschuldigd:
Jan Anciaux, Albert Beerens
De voorzitter stelt vast dat het DC in aantal is. Hij opent de vergadering om 12u30.

Agendapunten :
1. Goedkeuring notulen vergadering DC 25.04.2018
De notulen worden met eenparigheid goedgekeurd.
2. Personeel
• Dienstkledij : premies voor aankoop en onderhoud
Nota : DC 20180523-1
Er is nood aan een duidelijke, eenvormige regeling voor het onderhoud van de uniformen en
werkkledij. Ook de aankoop van geklede schoenen voor de uniformen en ceremoniekledij.
Besluit:
Alle personeelsleden ontvangen een onderhoudsvergoeding volgens de bepalingen van artikel 148
van de RPR. Er wordt max. 100 euro per jaar terugbetaald voor de aankoop van geklede
schoenen (na voorlegging van betalingsbewijs / factuur) aan iedereen die een uniform draagt dat
de werkgever ter beschikking stelt.
3. Gebouw en installaties
• Stroompanne 20.04.2018 – werking noodstroomgenerator
Nota : uittreksel e-mailverkeer met Eandis op 16.05 en 22.05
Naar aanleiding van het artikel in het HLN verschaft de directeur informatie over de stappen die
gezet zijn om de families en BO’s die getroffen werden door de stroompanne, tegemoet te komen.
Hugo Asselman en de directeur informeerden bij Eandis naar de omstandigheden van de stroompanne. Eandis suggereert om de minimabeveiliging van de hoogspanningscabine op een
aangepaste waarde af te stellen. De directeur heeft formeel klacht ingediend.
De vraag stelt zich of alle installaties aangesloten moeten worden op de noodgenerator.
Aan GTS technics dat het crematorium 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 hoogspaningscabine.
Besluit:
Het onderzoek en de offerte worden afgewacht alvorens in deze een beslissing te nemen.
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• Heraanleg tuin en onkruidbestrijding
Als gevolg van de mollen/woelrattenplaag en de sterke onkruid- en mosvorming, dienen in de tuin
volgende werken te gebeuren :
1) selectieve onkruidbestrijding van het gazon;
2) onkruidbestrijding tussen de beplantingen en op de verhadingen;
3) sleuf maken van 1m diep en 150m lang tegen het bos en deze voorzien van een draad om
migratie van knaagdieren tegen te gaan;
4) graszoden afscheuren / kapotfrezen;
5) talud hernivelleren om gemakkelijk te kunnen onderhouden;
6) zandering compost inwerken om de zware grond beter te draineren;
7) ondoordringbare lagen in de ondergrond losmaken;
8) opnieuw bemesten en inzaaien van het gazon.
Drie tuinaannemers werden gevraagd offerte te maken.
Besluit:
Het DC gaat akkoord met de aanbesteding van bovenvermelde werken.
• Openstaande dossiers nieuwbouw
De directeur geeft uitleg en stand van zaken i.v.m. de dossiers.
4. Bestuur en wetgeving
• Samenstelling RvB na 01.01.2019
Nota : DC 20180523-2
RvB wordt samengesteld op basis van groepen van gemeenten die geografisch (deelregio’s) of
naar grootte (aandelen) geclusterd worden.
De directeur informeert bij Haviland naar een stand van zaken.

De voorzitter sluit de vergadering om 14u00.

Tom Dehaene
Voorzitter

Bert Carleer
Secretaris

