Notulen
Raad van Bestuur
18 december 2019
Aanwezig:
mevrouw Carine Leys; mevrouw Marleen Van den Eynde; mevrouw Tinne Wuyts; de heer Lieven
Desmet; de heer Alexander Vandersmissen; de heer Dirk Vanseggelen; de heer Jos Lodewijckx; de
heer Ludwig Nietvelt; de heer Karel Wieërs; de heer Koen De Busser; de heer Davy Put

Afwezig:
de heer Tom De Boeck; mevrouw Lieselot Keymis; mevrouw Linda Verlinden; mevrouw Annemie
Goris; de heer Tjerk Sekeris

De voorzitter opent de besloten zitting
1. Bestuur - Raad van bestuur - Verslag vergadering 16 oktober 2019 - Goedkeuring

Aanleiding en context
Het verslag van de vorige zitting van de raad van bestuur van 16 oktober 2019 wordt ter goedkeuring
voorgelegd.

Juridische gronden
Andere juridische gronden
Artikel 440 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en de artikelen 23, §2 en
32 van de statuten: De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. Van elke
vergadering worden notulen opgesteld die ter inzage worden gelegd en ter beschikking kunnen
worden gesteld.

Besluit
Artikel 1
Het verslag van de raad van bestuur van 16 oktober 2019 wordt goedgekeurd.
2. VNOC - Aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen - Goedkeuring

Aanleiding en context
Bij het begin van iedere bestuursperiode moeten de afgevaardigden in de verschillende instellingen
opnieuw worden aangeduid.
Aangezien PONTES lid is van het Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria vzw, moet een
afgevaardigde worden aangeduid. Deze kan aangesteld worden voor de duur van de hele
bestuursperiode.

Juridische gronden
Andere juridische gronden
Artikel 33, §3, 6° van de Statuten: De raad van bestuur beslist over de oprichting van of de deelname
en de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Motivering
PONTES is lid van het Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria vzw.
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De vertegenwoordiger van PONTES in een vzw wordt door de raad van bestuur uit zijn leden
aangeduid.
De vertegenwoordiger van PONTES moet bij geheime stemming worden aangesteld.

Besluit
Artikel 1
Mevrouw Carine Leys, bestuurder, wonende te Moretusstraat 115A te 2660 Hoboken wordt voor de
bestuursperiode 2019-2024 aangeduid als effectief vertegenwoordiger van PONTES op de algemene
vergaderingen van VNOC vzw. Indien mevrouw Leys verhinderd is om de algemene vergadering van
het VNOC bij te wonen, zal de raad van bestuur een plaatsvervanger aanduiden.
3. Beleid - Discussietekst VNOC i.v.m. regeerakkoord - Bespreking

Aanleiding en context
De raad van bestuur bespreekt de discussietekst van het VNOC vzw i.v.m. het regeerakkoord.

Juridische gronden
Bevoegdheid
Artikel 33, §3, 1° van de statutenDe raad van bestuur is bevoegd voor het bepalen van het beleid van
de vereniging en het vaststellen van de algemene regels.

Besluit
Artikel 1
De raad van bestuur neemt kennis van de discussietekst van het VNOC vzw i.v.m. het regeerakkoord
en vraagt de algemeen directeur om in het kader van de VNOC een werkgroep op te richten waarin
naast de directeurs ook de voorzitters van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zetelen
zodat er een discussietekst tot stand komt die ook politiek gedragen wordt.
4. Rechtszaken - Raadsman dossier Leo De Martelaere - Aanstelling

Aanleiding en context
Pontes ontving op 5 december 2019 een dagvaarding van de heer Leo De Martelaere om te
verschijnen voor de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen. De heer De Martelaer stelde deze
vordering in teneinde een herziening te krijgen van zijn huidige wedde met terugwrkende kracht in
zijn statuut als VVU dat inging op 1 maart 2018 enerzijds en anderzijds een rechtzetting van het
percentage dienstactiviteit in Mypension tot en met de pensioendatum van 1 maart 2023.

Juridische gronden
Andere juridische gronden
Artikel 437, tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en artikel 34
van de statuten: De raad van bestuur vertegenwoordigt de opdrachthoudende vereniging tegenover
derden en in gerechtelijke procedures.

Motivering
De directie stelt voor om een raadsman aan te stellen, die Pontes zal vertegenwoordigen in dit
dossier.
De advocaat is vertrouwd met en heeft een bijzondere expertise opgebouwd in het domein van de
publieke sector.

Besluit
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Artikel 1
Meester Wim Rasschaert, advocaat bij de balie te Dendermonde, kantoor houdende te 9420 ErpeMere, aan de Schoolstraat 20 wordt aangesteld om IGS PONTES OV te vertegenwoordigen in het
dossier Leo De Martelaere.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt aan de raadsman ter kennis gebracht.
5. Mededelingen december 2019 - Kennisneming

Aanleiding en context
De algemeen directeur geeft toelichting bij:
a) de statistieken van de maanden oktober en november 2019;
b) de stand van zaken i.v.m. het crematorium van Lommel;

Juridische gronden
Andere juridische gronden
Artikel 33, §3, 1° van de statuten: de raad van bestuur is bevoegd voor het bepalen van het beleid
van de vereniging en het vaststellen van de algemene regels.

Besluit
Artikel 1
De raad van bestuur neemt kennis van de statistieken van de maanden oktober en november 2019.
Artikel 2
De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van een aantal lopende projecten in het
crematorium van Lommel.
De voorzitter sluit de zitting
Varia: vraag van de heer Wieërs
De heer Wieërs stelt de vraag om vrijblijvende te bekijken of er met de opbrengst van de edele
metalen een kunstwerk kan aangekocht worden voor het crematorium van Lommel dat door een
Lommelse kunstenaar werd aangeboden aan de stad Lommel.
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