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Verslag directiecomité van dinsdag 24 mei 2016, om 17u 

 

Aanwezig 

Marc Florquin: voorzitter 

Paul Dams: ondervoorzitter 

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

Jacques Roggen: directeur 

 

1. Goedkeuring verslag vergadering 19 april 2016 
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

2. Werking Hofheide - april 
Crematies 

- Aantal: 331 (2015: 318) 

Plechtigheden 

- Aantal: 50 (2015: 43) 

Voorlopig mei 

- Aantal crematies: 269 (2015: 266) 

- Aantal plechtigheden: 29 (2015: 54) 

- Hieronder de cijfers van april voor alle crematoria 
 

Cijfers april  

  2015 2016 verschil  

ANTWERPEN 682 696 14 

BRUGGE 489 496 7 

LOCHRISTI 587 585 -2 

SINT-NIKLAAS 289 308 19 

TURNHOUT  247 228 -19 

ZEMST 350 348 -2 

HASSELT 423 414 -9 

KORTRIJK 295 287 -8 

HOLSBEEK 318 331 13 
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BRUSSEL 507 475 -32 

LIEGE 310 313 3 

CHARLEROI 248 273 25 

MONS 195 203 8 

FRASNES 164 186 22 

COURT SAINT ETIENNE 155 155 0 

WELKENRAEDT 132 125 -7 

CINEY 189 206 17 

 

 

3. Financiën 
De inkomsten en de uitgaven en de stand van de rekeningen worden 

besproken. Er zijn geen opmerkingen over het financiële verloop. 

Ruling 

De administratie onderzoekt onze aanvraag. 

 

4. Parking, Begraafplaats 
We hebben een aantal firma’s aangeschreven met de vraag naar 

volgende werken: 

- Wegjes in de strooiweide 

- Wegje naar het aan te leggen begraafbos (einde pad naar het 

oosten) 

- Verbeteringen aan de strooiweide kindjes 

- Extra parkeerplaatsen op de parking 

Het is nog even wachten op de offertes. 

 

5. Procedure OT <-> Hofheide (Strabag) 

De rechtsdag op 29/4/2016 werd uitgesteld. Nieuwe datum: 21 oktober 

2016. 

6. Uittreding Provincie uit IGS Hofheide 
Wij kregen de volgende informatie door van Thomas Beelen: 

In het Vlaams Parlement is er een Decreet tot wijziging van diverse 

bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 

december 2005 aangenomen. Zie de link hieronder. 



 

3 
 

Dit wijzigt art. 80, § 1 van het decreet op de intergemeentelijke 

samenwerking als volgt: 

“De projectverenigingen, dienstverlenende en opdracht houdende 

verenigingen, waarin één of meer provincies deelnemen, en waarin 

deze deelneming niet op een specifieke wijze geregeld is door andere 

wettelijke of decretale bepalingen, passen hun statuten in die zin aan 

dat de provincies uiterlijk op 31 december 2018 uittreden. De 

provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de 

partijen overeen te komen waarde.” 

De provincie moet dus tegen 31 december 2018 uittreden uit de 

opdracht houdende verenigingen, zoals Hofheide. De aandelen 

moeten dan overgenomen worden door de gemeenten tegen een 

overeen te komen waarde. 

 

7. Varia 

Officieel moment op de AV voor de uitreiking van de subsidies aan de 

goede doelen 

- Uitnodiging voor de burgemeesters in bijlage, Belfius zorgt voor de 

cheques 

- Ook de verantwoordelijke van elk project uitnodigen (aan hem/haar 

wordt cheque overhandigd, niet aan burgemeester) 

- In de toekomst kan er gedacht worden om de overhandiging op een 

andere dag te doen, en op een ander uur (waarop pers aanwezig kan 

zijn) 

Problemen met uitgangsdeur kleine aula 

Uitgangsdeur werkt niet, voorlopig is er nog geen oplossing. 

Nieuw raadslid voor Huldenberg: Nicole Vanweddingen 

Gunning airco + 

Er zijn geen bijkomende offertes binnengekomen de opdracht wordt 

gegund aan de firma Jaspers voor het bedrag van € 4.700 

Stand van zaken Jennekensstraat 

Van de heer Frans Venstermans kregen we de volgende mededeling: 

Zoals op onze laatste vergadering met de Gouverneur gezegd, wachten wij 

momenteel op de kostenraming van de wegeniswerken (voor het deel ten laste 

van Holsbeek/Hofheide). 

Zodra wij die hebben, kunnen de volgende stappen gezet worden: 
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- Concretisering afspraak met Hofheide 

- Verkavelingsdossier heropstarten in afspraak met de eigenaars 

- Gemeenteraadsbeslissing over aankoop van de grond en over de 

wegenwerken 

- Uitvoering van de werken door de aannemer van AWV.  

Besluit directiecomité 

- Schijnbaar is nog niets in orde 

- Navraag wordt gedaan zowel in Holsbeek (Ann Spaepen) als in 

Aarschot (Nele Pelgrims) 

 

Volgende vergadering dinsdag 21juni 2016 om 18u30 

 

De Voorzitter      De Directeur 

 

Marc Florquin      Jacques Roggen 


