Havicrem IGV

RAAD VAN BESTUUR 11.12.2019

Aanwezig:
Rollier Jill, De Rop Johan, Rons Alexis, Merckaert Marleen, Janssens Brigitte, Lovato Ann, Bronselaer
Bram, Hanon Patrick, Van den Brande Gerda, Beerens Albert, Linthout Johan, Mouallali Nora, Van
Craenenbroeck Hilde, Geerinckx Veerle (voorzitter) (stemgerechtigde leden)
D’Herde Kathleen, Mokhtar Karima, Zelderloo Elke (raadgevende leden)
Michiels Leen, Bruggeman Dany (deskundigen)
Carleer Bert (secretaris)

Verontschuldigd:
Olbrechts Trui, Sobrie Anne
De Voorzitter stelt vast dat er voldoende aanwezigen zijn om geldig te beraadslagen en opent de
vergadering om 17u00.

1. Goedkeuring verslag RVB 05.11.2019

Geen opmerkingen.
Besluit
Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Personeel: wijzigingen

-

De directeur verwijst naar de vergadering van 8 oktober waarop de beperkte wijziging van het organigram
werd goedgekeurd. De wijziging van het organigram houdt een herschikking van een aantal taken en
verantwoordelijkheden in zodat de huidige medewerkers optimaal worden ingezet. Met alle
betrokkenen werden gesprekken aangegaan.

-

De enclaveovereenkomst tussen Havicrem en 3Wplus wordt noodgedwongen beëindigd. In de
begroting 2020 voorzagen we dat een van beide doelgroepmedewerkers in vaste loondienst komt. De
andere doelgroepmedewerker wordt door 3Wplus via de VDAB naar ander werk geleid.

3. Aanpassing crematieprijs 2020

De directeur stelt voor om het basistarief voor crematies voor het eerst in 6 jaar met 5 euro te verhogen.
De sterk gestegen energie- en onderhoudskosten voor een crematie worden met deze milde
tariefverhoging slechts gedeeltelijk doorgerekend.

Besluit
De verhoging van het tarief van een gewone crematie met 5 euro (van 515 euro naar 520 euro
tijdens weekdagen en van 575 euro naar 580 euro op zaterdag) per 1 januari 2020 wordt
goedgekeurd.

4. Overzicht werking in 2019

De directeur geeft een overzicht tot op heden van de werking in 2019. Op volgende vlakken werden
het voorbije jaar stappen vooruit gezet:
- het onderhouden, operationeel houden en het verbeteren van het gebouw, de omgeving en
de technische installaties;
- de uitrusting en inrichting van het crematorium;
- de kwaliteit van onze dienstverlening aan de families en ondernemers en de uitbreiding van
die dienstverlening, inspelend op nieuwe behoeften en wensen;
- het garanderen van de veiligheid en gezondheid van de bezoekers en het personeel;
- de bestuurlijke organisatie;
- de externe communicatie;
- de informatisering van de organisatie;
- de optimalisering van de personeelsorganisatie;
- het financieel beleid.

5. Vooruitblik naar 2020: thema’s en vergadermomenten

De voorzitter schuift een aantal thema’s naar voor die in 2020 op de agenda van de raad van bestuur komen
te staan:
- nieuwe evoluties en behoeften op het vlak van uitvaarten, lijkbezorging (naast de klassieke begraving en
crematie) en asbestemming en hoe hier als crematoriumbeheerder op in te spelen;
- prijszetting van de diensten die het crematorium aanbiedt;
- de bereikbaarheid van de site en de mobiliteitsproblematiek;
- samenwerking met andere crematoria.

Namens de raad van bestuur,

Veerle Geerinckx
Voorzitter

Bert Carleer
Secretaris

