Havicrem IGV RAAD VAN BESTUUR 08.10.2019
Aanwezig:
De Rop Johan, Rons Alexis, Janssens Brigitte, Lovato Ann, Bronselaer Bram, Hanon Patrick, Van den
Brande Gerda, Beerens Albert, Linthout Johan, Van Craenenbroeck Hilde, Geerinckx Veerle
(voorzitter) (stemgerechtigde leden)
D’Herde Kathleen, Mokhtar Karima (raadgevende leden)
Michiels Leen, Bruggeman Dany, Olbrechts Trui (deskundigen)
Carleer Bert (secretaris)
Verontschuldigd:
Rollier Jill, Merckaert Marleen, Mouallali Nora (volmacht aan Hanon Patrick), Sobrie Anne, Zelderloo
Elke
De Voorzitter stelt vast dat er voldoende aanwezigen zijn om geldig te beraadslagen en opent de
vergadering om 12u33.

1. Goedkeuring verslag RVB 10.09.2019

Geen opmerkingen.
Besluit
Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Juridisch dossier F. De Bock: bespreking

De voorzitter geeft toelichting na een onderhoud met Mr. Tom Peeters (GSJ-advocaten) over de verdere aanpak
in dit dossier. Eerder werd aan dhr. Peeters om een second opinion gevraagd naar aanleiding van het
auditoraatsverslag.
Mr. Peeters zal op deze of de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur uitgenodigd
worden om zichzelf voor te stellen en op de vragen van de bestuurders te antwoorden.
In de rand van dit dossier meent de directeur dat mr. Peeters, gelet op zijn expertise en specialisatie,
ook nuttige adviezen kan verstrekken in andere personeelsaangelegenheden.

3. Perceel VIII crematoriumsite

Het gebruik van dit perceel is essentieel voor de werking van het crematorium (parkeergelegenheid)
en draagt daarenboven bij aan de groene parkomgeving die Havicrem rond haar gebouw wil creëren.
Andere opties, zoals een grondruil, zijn niet interessant gebleken.
De gemeente Zemst onderzoekt momenteel of de aankoopoptie nog steeds geldig is.

4. Personeel: voorstel wijziging organigram

Inzake personeel en organisatie ligt de komende jaren nog veel werk op de plank. Het
ondernemingsplan 2019-2024 suggereert om op korte en middellange termijn in te zetten op
- de herziening van de organisatiestructuur en personeelsformatie;
- de reorganisatie van de backoffice.
De beperkte wijziging van het organigram die bij hoogdringendheid wordt voorgesteld, is een eerste
stap ter uitvoering van deze beleidsdoelstellingen.
De huidige personeelsformatie wordt niet uitgebreid; de wijziging van het organigram houdt een
herschikking van een aantal functies en verantwoordelijkheden in zodat de huidige medewerkers
optimaal worden ingezet.
Besluit
De raad van bestuur beslist het voorstel tot wijziging van het organigram goed te keuren.

5. Varia

-

Dhr. De Rop informeert naar de vaccinatie van de medewerkers tegen griep.
De directeur meldt de omvorming van 3Wplus tot een intergemeentelijke vereniging.
De directeur laat weten dat er ongerustheid heerst bij de Vlaamse crematoria over het
nieuwe Vlaams regeerakkoord dat de deur openzet voor grote private spelers ten nadele van
kleine openbare crematoria zoals Havicrem en kleine zelfstandige ondernemers.

De volgende vergadering van de raad van bestuur heeft plaats op dinsdag 5 november 2019 om
12.30u in de lobby van crematorium Daelhof.

Namens de raad van bestuur,
Veerle Geerinckx
Voorzitter

Bert Carleer
Secretaris

