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Verslag directiecomité van maandag 28 mei 2018, 15u30 

Aanwezig 

Marc Florquin: voorzitter  

Paul Dams: Ondervoorzitter  

Ann Schevenels, Magda Wits, Nele Pelgrims, Ann Spaepen: leden 

Jacques Roggen, directeur 

 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 17 april 2018 

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

2. Werking Hofheide – april 2018 
Crematies - april 

- Aantal: 336 (2017: 339) 

- 4 maanden: 1.748 (2017: 1.546) 

Plechtigheden - april 

- Aantal: 57 (2017: 55) 

- 4 maanden: 226 (2017: 225) 

Voorlopige cijfers 5 maanden (tot op 25/5) 

- Crematies: 2.117 (17: 1.919) = + 198 

- Plechtigheden: 281 (17: 280) = status quo 

Cijfers maart Nationaal 

Cijfers maart 

  2017 2018 verschil  

ANTWERPEN 677 841 164 

BRUGGE 559 624 65 

LOCHRISTI 669 773 104 

SINT-NIKLAAS 353 468 115 

TURNHOUT  293 375 82 

ZEMST 420 524 104 

HASSELT 417 457 40 

KORTRIJK 346 432 86 

HOLSBEEK 389 513 124 
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LOMMEL   82   

BRUSSEL 466 582 116 

LIEGE 342 386 44 

CHARLEROI 218 339 121 

MONS 214 286 72 

FRASNES 170 246 76 

COURT SAINT ETIENNE 187 278 91 

WELKENRAEDT 167 186 19 

CINEY 208 265 57 

TOTAAL 6.095 7.657 1.562 

 

3. Financiën 

Het bestuur neemt akte van de inkomsten en uitgaven en van de stand 

van de rekeningen. 

 

4. Aankoop gedenkboom 
Het bestuur keurde de aankoop reeds goed. De boom kost € 21.500. 

Bijkomende optie is om dezelfde boom, maar dan 220 cm (i.p.v. 320 

cm) te plaatsen op de strooiweide voor de kindjes.  

Kosten 

- Grote boom: € 21.500 

- Kleine boom: € 16.500 

- Korting indien beide bomen gekocht worden: € 950 

- Totaal: € 37.050 

Middelen metalen  

- Oktober 2016 -> heden: € 71.639 

- Voorbehouden projecten gemeenten: € 28.000 

- Beschikbaar voor kunst: € 43.639 

Besluit bestuur 

Enkel de grote boom wordt aangekocht. 

 

5. Personeel, ontslag onthaalmedewerker Emily Mees 
Emily Mees, onthaalmedewerkster, deelt mee, in een schrijven dd. 

23/4/2018, dat zij haar overeenkomst beëindigt. Zij zal de opzegtermijn 

(met ingang van 1/5/2018) van 13 weken respecteren. 
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Besluit bestuur 

Het bestuur neemt akte van het ontslag, en zal de procedure voor de 

aanwerving van een onthaalmedewerker (M/V) opstarten. 

 

6. Personeel, aanwerving onthaalmedewerker 

 
Vacature 

De laatste werkdag van Emily Mees zal rond 20/6 liggen (daarna neemt 

zij nog haar verlof op).  

Voorgestelde timing 

- Akkoord directiecomité (28/5) met het ontwerp van vacature 

- Dinsdag 29/5 wordt dit bezorgd aan Rondom 

- Publicatie in weken 23 en 24 

- Uiterlijke datum van indiening: 25/6 

- Voorleggen van de in aanmerking te nemen sollicitaties aan het 

directiecomité op 27/6 

- Schriftelijk en examen op 29/6 

- Mondeling examen en Jury gesprek op 16/7 

- Beslissing directiecomité op 22/8 

Interim 

Gelet op het feit dat er een personeelstekort is in de zomermaanden, 

stelt de directeur voor om een interimaris deze functie te laten invullen 

(deze interim zou een einde nemen als de nieuwe onthaalmedewerker 

zou starten). 

Besluit bestuur 

- Akkoord met de vacature 

- Akkoord met de voorgestelde timing 

- Niet akkoord met interim. Het feit dat een kandidaat (voor de functie 

van onthaalmedewerker) als interim wordt aangenomen, juist voor het 

examen, zou de uitslag van het examen kunnen beïnvloeden. (Wat zou 

kunnen leiden tot nietigverklaring van het examen) 

- Akkoord om de kandidaat – die door de jury als best gerangschikt 

wordt bevonden – te laten starten vanaf 17/7, met een tijdelijk contract 

tot aan de volgende vergadering van het directiecomité (22/8) 

 

7. Personeel, vergadering met de vakbonden 
Het overleg met de vakbonden zou kunnen doorgaan (voor of na) ter 

gelegenheid van het directiecomité van september. 
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8. Verlichting hoofdingang 

 
Aan de leverancier van de verlichting op de parking werd een voorstel 

gevraagd. 

Beste voorstel: 6 verlichtingspalen (3 – 3) langs hoofdingang, kostprijs: 

€9.840 

Besluit bestuur 

Akkoord met het voorstel. 

 

9. AV 27 juni 2018 

 
Gelet op de besprekingen tussen de politieke families, wordt beslist: 

- Het punt ‘statutenwijziging’ (op de agenda van de AV van 27/6) te 

verdagen naar het najaar 

- De RvB bijeen te roepen op 27/6 om 19u30, met als enig agenda punt: 

wijziging van de beslissing dd. 27/3/2018 (statutenwijziging) 

 

 

10. Varia 

-Parking B 

Gelet op de steeds weerkerende problemen rond het beschikbaar 

aantal parkeerplaatsen (bij grote plechtigheden), gaat het bestuur 

akkoord om het bureau Omgeving een voorstel te laten uitwerken om 

het perceel (meest oostelijk gedeelte naast de huidige parking) – dat 

nu al gebruikt wordt bij droog weer – een bestemming te geven als 

parking B. 

Volgende vergadering 

Woensdag 20/6: Directiecomité om 17u30 

 

De Voorzitter     De Directeur 

 

Marc Florquin     Jacques Roggen 


