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Verslag directiecomité IGS Hofheide van dinsdag, 7 

januari 2014  
Aanwezig 
Marc Florquin: voorzitter 

Paul Dams: ondervoorzitter 

Ann Schevenels, Magda Wits, Nadine Van Horebeek, Nele Pelgrims: leden 

Tiny Vanmeensel, diensthoofd personeel en secretariaat 

Jacques Roggen: directeur 

 
Agenda 

1. Goedkeuring van het verslag van 10 december 2014 

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 
 

2. Stand van zaken afwerking bouw 
Lot 1, ruwbouw 

- Gunning: € 4.184.472 
- Afrekening: € 4.404.620 (- boete: 209.224) 

- Subsidies: € 1.102.050 

- Definitieve oplevering: opmerkingen moeten tegen 30 november 
2013 opgelost zijn. Daarna definitieve oplevering. 

 
Lot 2a, schrijnwerk 

- Gunning: € 1.185.853 
- Afrekening: nog niet 

- Betaald: € 1.184.494  
-  In wacht, verrekeningen: € 19.556 

- Subsidies: € 296.480 (318.400) 
- Afrekening Wagenhuis: € 95.205,51 

- Rondgang VO: 26/09 met opmerkingen 
 

Lot 2b, gevelafwerking 
- Gunning: € 997.085 

- Afrekening: € nog niet 

- Betaald: € 995.939 
- In wacht: € 36.094 

- Subsidies: € 260.130 (267.710) 
- Rondgang VO: 26/09 met opmerkingen 

  
Lot 3a, sanitair 

- Gunning: € 246.065 
- Afrekening: nog niet 

- VO: 2/12/2013 met opmerkingen 
- Betaald: € 192.330 

- Afrekening Wagenhuis: nog niet 
- Subsidies: € 40.480 (64.590) 

 
Lot 3b, HVAC 

- Gunning: € 622.898 
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- Afrekening: nog niet 
- VO: nog niet 

- Betaald: € 583.108 

- In wacht: € 54.551 
- Subsidies: € 142.990 (161.640) 

- Afrekening Wagenhuis: nog niet 
 

Lot 3c, elektriciteit 
- Gunning: € 374.783 

- Betaald: € 428.042 
- In wacht: € 33.442 

- VO: 2/12/2013 met opmerkingen 
- Subsidies: € 82.070 (101.190) 

- Afrekening Wagenhuis: € 50.807,46 
 

Lot 4, ovens 
- Gunning: € 1.490.400 

- Afrekening: € 1.427.189 

- In wacht: € 179.199 
- Onderhoudscontract: 75.600 wordt over 5 jaar gespreid. 

- Subsidies: € 335.960 (424.440) 
 

Lot 5, liften 
- Gunning: € 113.550 

- Afrekening: € 113.477 + 380 = 113.857  
- Subsidies: definitieve afrekening: 33.950 (belofte: 34.060) 

- Afrekening Wagenhuis: € 18.640 – 2.796 (15% subsidies) = 
15.844 

 
Lot 6, vloerafwerking 

- Gunning: € 422.118 
- Afrekening: nog niet 

- Betaald: € 403.466 

- In wacht: € 13.275 
- Subsidies: € 116.580 (116.140) 

 
Lot 7, inrichting en meubilair 

- Gunning: € 452.315 
- Afrekening: nog niet 

- Betaald: € 418.609 
- In wacht: uitgesteld werk (plafond boven ovens en op -1) 

- Subsidies: € 85.060 (123.260) 
- Rondgang VO: 26/09 met opmerkingen 

 
Lot 8, omgevingsaanleg 

- Gunning: € 1.713.188 
- Opdracht nog lopende 

- Betaald: € 1.033.195 
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- In bespreking: 73.728 
- Subsidies: € 174.620 (293.760) 

 

3. Luchtcirculatie in ruimte invoer kist 
Bij invoer komt er af en toe rook vrij. Deze rook geraakt niet weg uit 

de ruimte. Aan het OT is gevraagd om hiervoor een oplossing uit te 
werken (meerwerken) 

 
4. Begraafplaats 

- Voorbeeld van reglement van Westlede (zie bijlage) 
- Er wordt uitgekeken naar voorbeelden voor een 

kinderbegraafplaats in ondermeer Nederland. 
- Aan het OT wordt eveneens een voorstel gevraagd (binnen 

budget) 
- Voor de urnekelders moet erop toegezien worden dat deze 

waterdicht zijn. 
 

5. Vergadering begrafenisondernemers 

- Datum: 4/2 om 19u 
- Brief opmaken 

- Praktische afspraken over het verloop 
- Er wordt een buffet aangeboden als nieuwjaar drink,  

- Er wordt geen extra geschenk aangeboden 
 

6. Werking crematorium 
December 2013 

- Crematies: 180 
- Plechtigheden: 31 

- Week 30/12 tot 4/1: 55 crematies en 11 plechtigheden 
2013 

- Crematies: 936 (waarvan 16 foetussen) 
- 95 plechtigheden 

-  

Plechtigheden zaterdag 4 januari 2014 
Even ter info, tijdens de plechtigheid van Vermaelen Jules, 11u30, is 

een oudere dame onwel geworden. Er waren verpleegkundigen in de 
zaal, de dame is op de grond gelegd, benen omhoog, 100 is 

opgebeld door Andries, mevrouw is na een poosje op directiestoel 
naar buiten gereden, hulpdiensten en mug hebben eerste zorgen 

toegediend, mevrouw wordt meegenomen naar ziekenhuis. 
 

7. Varia 
Vergadering met het OT 

Tal van problemen dienen nog opgelost te worden. Roland 
Rummens en Jacques Roggen hebben een vergadering gepland met 

het OT op 7/1 om 10u 
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Borstelen  
Hofheide zou kunnen beroep doen op de borstelmachine van 

Tremelo en Holsbeek 

Maaltijden begrafenisondernemers 
Er wordt onderzocht of de broodjes en beleg bij de horeca uitbater 

kunnen genomen worden. 
Uitgaven – detail 

De volgende vergadering zal kunnen beschikken over een lijst met 
alle betalingen. 

 
  

 De Voorzitter    De Directeur 
 

  
 Marc Florquin    Jacques Roggen 

 

 


