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Aanwezig: 
Beerens Albert (ondervoorzitter),  Bronselaer Bram, De Rop Johan, Hanon Patrick,  Janssens Brigitte,   
Lovato Ann, Merckaert Marleen, Mouallali Nora, Rollier Jill, Rons Alexis, Van Craenenbroeck Hilde, Van 
den Brande Gerda, (stemgerechtigde leden) 
 
Bruggeman Dany, Olbrechts Trui, Sobrie Anne, Michiels Leen (deskundigen) 

Carleer Bert, directeur 
Smets Anne, adjunct directeur 
 
Verontschuldigd: 
Geerinckx Veerle (voorzitter), Linthout Johan, Zelderloo Elke, D’Herde Kathleen 

De ondervoorzitter stelt vast dat er voldoende leden van de raad van bestuur aanwezig zijn om geldig te 
beraadslagen en opent de zitting van de raad van bestuur om 12u35. 
 
 

1. Goedkeuring verslag RVB - 09.06.2021 
 

 
Geen opmerkingen 
 
Besluit 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 

2. Bespreking personeelssituatie & bekrachtiging tijdelijke aanwervingen 
 
  

De directeur verwijst naar NOTA RVB 20210914-ap1 van 09-09-2021 
 
Tussen begin juni en eind augustus werden een aantal personen tijdelijk aangeworven: 
 
De directeur verzoekt de raad van bestuur om deze tijdelijke aanwervingen te bekrachtigen, steunend 
op. art. 2/5.2 §2 en art.2/5.3. 15° van het huishoudelijk reglement en eerdere gemaakt afspraken en 
besluiten (raad van bestuur 13.04.2021). 
 
Vervolgens bespreekt de directeur de personeelsnoden in de afdeling catering en onderhoud. Een aantal 
medewerkers zijn overgegaan naar een 4/5de tewerkstelling; een medewerker heeft ontslag genomen. 
Dit maakt dat er aan de cateringkant een structureel tekort aan personeel is.  
 
Ook voor de afwezigheid van een personeelslid met zwangerschapsverlof vanaf december dient een 
oplossing gezocht te worden. Vanuit de directie wordt voorgesteld te zoeken naar een tijdelijke 
medewerker met een administratief profiel. 
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De vacantverklaring en de selectievoorwaarden voor 2 medewerkers in contractueel dienstverband ten 
behoeve van de afdeling catering & onderhoud worden op een volgende vergadering geagendeerd.  
 
Besluit 

 
De raad van bestuur bekrachtigt de beslissing van de directeur om bovenvermelde personen op tijdelijke 
basis aan te werven of aan te stellen ingevolge een vermeerdering van het werk in de cateringafdeling 
en ingevolge de nood tot ondersteuning van de directeur. 
 

 
3. Kennismaking met de adjunct-directeur 
 

 
De adjunct-directeur ad interim stelt zichzelf voor en schetst haar loopbaan tot op heden. De 
ondervoorzitter hoopt op een constructieve en langdurige samenwerking. 
 

 
4. Goedkeuring nieuwe horecatarieven en formules 
 

 
De nieuwe horecaformules spelen niet alleen beter in op de behoeften bij de families maar zorgen ook 
een voor een vereenvoudiging en standaardisering t.o.v. de wirwar aan formules die nu bestaat. 
De formules werden definitief vastgelegd na overleg met de nieuwe leverancier.  
 
Besluit 
 
De nieuwe horecatarieven worden goedgekeurd. De lay-out van de brochure wordt herzien op basis van 
de opmerkingen en suggesties. 
 
 

5. Midyear review / budgetcontrole 1e semester 
 

 
De directeur bespreekt de tussentijdse budgetcontrole. Aan de inkomstenzijde worden de 
vooropgestelde cijfers ruim gehaald. Aan de kostenzijde vallen de hoge uitgaven voor het onderhoud en 
herstelling aan de ovens op. Zorgwekkend is de sterke verhoging van de prijs voor gas en elektriciteit. 
Sedert januari zijn de prijzen verdubbeld.  
De directeur besluit dat de uitgaven niet ontsporen en dat het boekjaar 2021 wellicht positief kan 
afgesloten worden.. 
 
Specifiek over de dure energiekosten hebben de bestuurders een aantal suggesties , vragen en 
verbeterpunten.  
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6. Kennisgeving crematiecijfers tot en met augustus 
 

 
 

 
7. Toelichting en bespreking SEGEFA-studie (bereik van de crematoria in België) 
 

 
Het rapport van de studie door de Universiteit van Luik bevat interessante informatie om onze 
toekomststrategie te bepalen als intergemeentelijke vereniging. De cijfers en kaarten bevestigen wat op 
vorige vergaderingen reeds is aangehaald.  
 
 

8. Varia 
 

 
 

- Stand van zaken dossier FDB 
 
- Wanneer worden de zitpenningen van het 1ste semester uitbetaald? 

 
- Aanleg natuurbegraafplaats / stiltepark 

▪ Diverse landschapsarchitecten worden uitgenodigd voor een plaatsbezoek 
waarna geïnteresseerden offerte kunnen indienen volgens de procedure OPZB. 

▪ Een ebstuurder suggereert om beroep te doen op gunningsprocedure 
‘ontwerpenwedstrijd’.  

 


