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Verslag directiecomité van 4 augustus 2015 

 

Aanwezig 

Marc Florquin: voorzitter 

Paul Dams: ondervoorzitter 

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

Jacques Roggen: directeur 

Hans Eyssen, Burgemeester Holsbeek, voor het gedeelte Jennekensstraat 

 

Gesprek met burgemeester van Holsbeek, Hans Eyssen 

Te bespreken 

- De onteigeningen thv. het kruispunt Jennekensstraat/N223 

- Her aanleg Jennekensstraat 

De vragen naar Hofheide toe: 

- Kan en wil Hofheide hierin tussenkomen (zie hiervoor de beslissing van 

de RvB) 

- Indien Hofheide hierin tussenkomt, voor welk bedrag, vanaf wanneer, 

moet er intrest betaald worden, en zo ja hoeveel, 

Overleg 

- Gronden verwerven? 2015 (hopelijk) 

- € 245.200 (voor de inname van de gronden) 

- Wegenis? Vroegere raming: € 150.000 

- Hofheide zal niet instaan voor de kosten die de aanleg van riolering (in 

functie van verkavelingen) (en voetpaden), met zich zal meebrengen.  

- Afbetalingsplan? Holsbeek wenst tegen einde 2018 een volledige 

terugbetaling. 

- Hofheide wenst een langere periode van terugbetaling. 

 

Agenda 

1. Goedkeuring van het verslag van 9 juni 2015 
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 
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2. Financiën 
De inkomsten en uitgaven alsook de stand van de rekeningen worden 

besproken. Er zijn geen opmerkingen over de financiële werking. 

 

3. Werking  

Crematies - juni 
- Aantal: 249 (201 in 2014) 

- 6 maanden: 1.843 (1.365 in 2014) 

- Verschil: 478 

- Budget: 2.961 

Crematies – juli 

- Aantal: 303 (2014: 231) 

- 7 maanden: 2.146 (1.596 in 2014) 

- Verschil: 550 

 

Plechtigheden - juni 
- Aantal: 49 (40 in 2014) 

- 6 maanden: 294 (231 in 2014) 

- Budget: 600 

Plechtigheden – juli 

- Aantal: 56 (37 in 2014) 

- 7 maanden: 350 (268 in 2014) 

Concessies 

- Twee voor columbarium 

- 1 begraafbos 

Jobstudent 2016 

- Voor vakantie periode indien nodig.  

 

Studiedag (maandag 12/10) mogelijkheden 
- Zemst (1u rijden) 

- Orthometals (3u rijden) 

- Crematorium Walpot NL (1u rijden) 

- … 

 

Diverse taken directeur, afspraken met voorzitter 

 Boks – Sociale projecten 



 

3 
 

- Voor het herdenkingsbos zou een padje moeten aangelegd 

worden en een klein rustpunt met zitbank 

- Hiervoor zouden we een gedeelte van de recuperatie van de 

metalen kunnen gebruiken 

- Overzicht van de ingediende projecten tegen volgende 

vergadering 

Besluit directiecomité 

De gemaakte kosten kunnen beschouwd worden als een project van 

Hofheide. De middelen van de recuperatie van metalen kunnen 

hiervoor gebruikt worden. 

 

4. Aanwerving onthaalmedewerker (0,5 VT) 

Vacature 
Zie bijlage 

Planning 
- Week 32 – bekendmaking vacature 

- 24 augustus 2015 – deadline insturen kandidaturen 

- 26 augustus 2015 – ontvankelijkheidsverklaring 

- 27 augustus 2015 – uitnodigingen schriftelijk examen versturen  

- 7 september 2015 – schriftelijk examen 

- 14 september 2015 – mondeling examen 

- 15 september 2015 – directiecomité 

- 6 oktober 2015 - RvB 

Samenstelling examencommissie 

- Tiny Vanmeensel, Mosselmans Senta (voorzitter), Veronique 

Maurissen 

- Secretaris: Jacques Roggen 

 

5. Vraag van een raadslid 
- Documentatie werd doorgestuurd naar Tremelo 

 

6. Opmaak budget 2016 
- Airco +1 

- Inrichting wachtruimtes aan aula’s en invoerruimte 

- Dakkoepels ovenruimte 

- Kosten her aanleg kruispunt en her aanleg Jennekensstraat  

 

7. Varia 

- Architectuurprijs 
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Het officiële moment gaat door op 18/10. 

- IFA (international funeral award) 
Indiening van project begraafzone 

 

- Erosiebestrijding Jennekensstraat  
De gemeente Holsbeek heeft een project ingediend, gelegen op 

de gronden van Hofheide. Voor Hofheide zijn er geen kosten 

verbonden aan dit project, wel moet er ‘Een recht van opstal’ 

gegeven worden. 

 

- Kunst van de provincie (deadline tegen open deur) 
De directeur neemt contact op met de provincie. 

- Aandacht voor vertegenwoordigers AV, en directiecomité 
Het nodige zal hiervoor gedaan worden. 

 

- Nieuwjaarsreceptie – BO –  
Muziek, datum, voorstel 

(wordt opgevolgd) 

 

- Geboorte kindje Eraly: cadeau? 
Kaartje van personeel en directiecomité. 

 

- Website: invoer uitleggen op website (ook nieuwbrief) 

 

- Tom Langendries 
Niettegenstaande al de inspanningen van de directeur, en ook de 

voorzitter om Tom in de goede richting te krijgen, blijft Tom voor 

problemen zorgen.  

Een beslissing dringt zich op. 

 

De Voorzitter     De Directeur 

 

Marc Florquin     Jacques Roggen 


