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

1.

Goedkeuring verslag RVB - 11.05.2021

Besluit
Het verslag wordt goedgekeurd.

2.

Natuurbegraafplaatsen: verslag werkgroep

Op een eerste werkgroep werd de doelstellingen en randvoorwaarden van het project verder
afgebakend. Bij een plaatsbezoek aan het volledige terrein diende vastgesteld te worden dat het smalle
bos er verwilderd bijligt en een bosbeheersplan nodig is. Het bos kan een urnenbos maar evenzeer een
stilteplek zijn die toegankelijk gemaakt wordt met vlonderpaden. De paardenweide en het
achterliggende open gebied biedt meer mogelijkheden voor een unieke invulling.

Besluit
De raad van bestuur vraagt de directeur een bestek op te maken voor de aanstelling van een ontwerper.
De opdracht behelst een ontwerpplan, lastenboek, raming en een luik gunningen en subsidies.

3.

Investeringsplan Havicrem: goedkeuring

Naar aanleiding van de bespreking op vorige vergadering van een mogelijk nieuwe investering in het
Z/W van het werkingsgebied en met het oog op het dossier dat kortelings zal worden ingediend bij de
rulingcommissie, heeft de directeur een nieuw toekomstgericht investeringsplan opgesteld voor de
intergemeentelijke vereniging.
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Er zal in hoofdlijnen geïnvesteerd worden in
• in onze maatschappelijke rol als crematoriumbeheerder (en beheerder van een
intergemeentelijke begraafplaats) door de dienstverlening aan de bevolking; stelselmatig te
verbeteren en in te spelen op nieuwe maatschappelijke evoluties
•

de bijdrage die wij als bovenlokale overheid kunnen leveren inzake energietransitie,
natuurbehoud en -herstel en het terugdringen van de klimaatopwarming (verminderen uitstoot);

•

het als een goed huisvader beheren van een omvangrijk, architecturaal waardevol en technisch
complex publiek gebouw.

Het investeringsplan voorziet investeringen op korte termijn, middellange termijn en lange termijn. De
vermelde bedragen zijn een ruwe raming van het investeringsbedrag.

Besluit
Het investeringsplan Havicrem wordt goedgekeurd.

4.

Marktonderzoek naar bediening deelregio Z/W: afbakening onderzoeksopdracht

De directeur verwijst naar de discussie en besluitvorming op vorige vergadering. De voorzitter pleit
ervoor om eerder van een behoefteanalyse te spreken dan van een heus marktonderzoek en zo’n
analyse heeft evenzeer betrekking op wat we nog op de huidige site willen/kunnen doen zoals de
verbouwing van de cascoruimte. Belangrijk is dat we de dienstverlening betaalbaar houden.

