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BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DDS 
 

 
 
 

Zitting van: maandag 6 december 2021 om 20.15 uur  
 
 
Gezien de veiligheidsmaatregelen n.a.v. COVID-19, wordt de Bijzondere Algemene Vergadering 
gestreamd op de website www.dds-verko.be.   
De lasthebbers hebben een Teams-link ontvangen om te kunnen deelnemen aan de vergadering. 
 
 
 
Agenda 
 
 
1. Verwelkoming 

2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 17 van de statuten) 

3. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 8 juni 2021 

4. Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2022 en de daaraan verbonden 

begroting (als bijlage) 

5. Decreet Lokaal Bestuur: wijzigingen 

6. Ontslag en benoeming  

7. Diversen 

http://www.dds-verko.be/
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AANWEZIGE LASTHEBBERS 
 
     Lasthebbers   Aantal stemmen 

A-aandelen: gemeenten 
 
BERLARE    Ruben DE BACKER   1291 
 
 
BUGGENHOUT   Jan STEVENS    1345 
    Mieke VAN MALDEREN   1345 
 
DENDERMONDE   François DE BLESER   1099 
    Pascal PUTTEMAN   1099 
    Gino VAN DER VREKEN   1099 
    Patrick VAN CAMPENHOUT  1099 
 
HAMME    Jan ROSSCHAERT   1138 
    François VAN DEN BROECK  1138 
    Herman VIJT    1138 
        

LEBBEKE    Reinout DE MOL     924 
    Charlotte DE SMET     924 
    Els LAMBRECHT      925 
    
WETTEREN    Johan D’HAUWE   1256 
    Herman STROBBE   1256   
    Jan TONDELEIR    1257 
 
WICHELEN    Kristof DE SMET   1117 
     als plaatsvervanger van Benjamin Van Hauwermeiren 

        
ZELE    Kathleen DE MUNCK   1007 
     als plaatsvervanger van Arthur Cooreman 

    Filip DE WILDE    1007 
    Marc RONSSE    1007 
    Tom SCHIETTECAT   1007 
   
Totaal A :         23 478 
          
 

F-aandelen:    
 
VERKO    Wim ARBIJN    1000 
 
Totaal F :         1000 
         ________ 
 

Algemeen totaal der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen : 24 478 
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ANDERE AANWEZIGEN 
 
Mevrouw   Rita DE MAEYER, bestuurder DDS (gemeente Buggenhout)  
De heer   Geert HERMANS, Schepen gemeente Buggenhout 
  Ward VRANKEN, gemeenteraadslid gemeente Buggenhout 
  Marc VAN DRIESSCHE, gemeenteraadslid gemeente Berlare  
De heer   Bart NOBELS, bestuurder DDS (stad Dendermonde) 
Mevrouw  Rosa VAN DEN ABEELE, gemeenteraadslid gemeente Wichelen 
 
De heer    Kris DOOMS, algemeen directeur DDS 
   Peter DE LEEUW, algemeen directeur VERKO 
   Gunther VAN DEN BROECK, afdelingshoofd streekontwikkeling DDS 
  Bart DESCAMPS, afdelingshoofd afvalbeheer VERKO 
Mevrouw   Dagmar VAN DOORSSELAER, HR-manager DDS-VERKO 
  Anika BUYST, verantwoordelijke externe communicatie DDS-VERKO 
  Heidi VAN HERREWEGHE, directieassistente DDS-VERKO 
De heer  Joris MAERVOET, landmeter-expert & bouwcoördinator DDS 
  Nathan VAN WOUWE, klimaatcoördinator DDS 
De heer en mevrouw Wim en Rita MUYS – GEERINCK, medewerkers DDS-VERKO 
 

 
VERONTSCHULDIGD 
 
De heer    Jan KETELS, lasthebber gemeente Hamme 
   David VAN MALDEREN, lasthebber gemeente Wichelen 
Mevrouw   Marianne GORRE, gemeenteraadslid gemeente Wetteren 
De Heer    Pieter HERWEGHE, Schepen gemeente Zele 
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De Bijzondere Algemene Vergadering kan geldig vergaderen en beraadslagen vermits voldaan is 
aan het artikel 20 der statuten inzake het aanwezigheidsquorum. 
 
Het Voorzitterschap van de vergadering wordt waargenomen door de heer Hans Knop, 
waarnemend Voorzitter van de Raad van Bestuur. 
 
 
Agenda 
 

1. Verwelkoming 
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 17 van de statuten) 
3. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 8 juni 2021 
4. Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2022 en de daaraan 

verbonden begroting (als bijlage) 
5. Decreet Lokaal Bestuur: wijzigingen 
6. Ontslag en benoeming  
7. Diversen 
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BERAADSLAGING 
 
1. Verwelkoming 
 
De heer Hans Knop, Waarnemend Voorzitter van de Raad van Bestuur, verwelkomt de aanwezigen 
op de Bijzondere Algemene Vergadering die wegens de COVID 19-maatregelen gestreamd wordt 
op de website www.dds-verko.be. 
De lasthebbers nemen deel aan de online vergadering via een Teams-link die ze ontvangen hebben. 
 
2. Aanstellen van een secretaris en twee stemopnemers (art. 17 van de statuten) 
 
Overeenkomstig het artikel 17 van de statuten stelt de voorzitter de heer Kris Dooms als secretaris 
en Mevrouw Heidi Van Herreweghe als stemopnemer aan. 
 
De Voorzitter, de secretaris, de stemopnemer en de aanwezige bestuurders maken het bureau uit 
van de vergadering. 
 
3. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 8 juni 2021 

 
Het verslag van de Algemene Vergadering van 8 juni 2021 werd aan de leden toegezonden. 
 
De Bijzondere Algemene Vergadering keurt het verslag van de vergadering van 8 juni 2021 goed. 
 
4. Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2022 en de daaraan verbonden 
begroting 
 
Waarnemend Voorzitter, de algemeen Directeur, afdelingshoofd financiën, HR-manager en het 
afdelingshoofd streekontwikkeling geven een overzicht van de voornaamste werkzaamheden die 
voor de maatschappij in het vooruitzicht worden gesteld voor het jaar 2022.  
 
Gelet op de gemeenteraadsbesluiten (aandelen A) en het besluit van de Raad van Bestuur van 
VERKO (aandelen F) waarin goedkeuring wordt gehecht bij dit agendapunt; 
 
Motivering 
 
“Op grond van artikel 432, lid 6 van het decreet van 22 december 2017 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, dient, afgezien van de jaarvergadering waarop de jaarrekening 
wordt vastgesteld, nog minstens één bijzondere algemene vergadering te worden belegd in de loop 
van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 
het volgende boekjaar te bespreken.  Een door de Raad van Bestuur opgestelde begroting staat op 
de agenda van deze vergadering. 

In de toegevoegde bijlage bij de agenda is een summier voorstel van activiteiten voor het 
werkjaar 2022 en het daaraan verbonden ontwerp van begroting voor 2022 terug te vinden.   

Uit de stukken blijkt dat een aantal van de huidige afschrijvingstermijnen worden verlengd, dit in 
functie van de onderwerping van DDS aan de vennootschapsbelasting.   

Verder blijkt dat er in 2022 geen nieuwe leningen zullen worden aangegaan.  Wel wordt een  
aantal investeringen voorzien, voornamelijk voor realisaties op het gebied van patrimonium en 
bedrijventerreinen  voor een totaal bedrag van 3.087.072,94 EUR.   

http://www.dds-verko.be/
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Een bedrag van 4.016.428,97 EUR wordt voorzien voor werken en leveringen in 2022. Daarbij 
dient vermeld dat een aantal werken en aankopen voorzien zijn voor nieuwe opportuniteiten in 
de projecten Ruimte die worden gezocht via de gemeenten en die nog zullen worden getoetst op 
hun financiële haalbaarheid, hun toegevoegde waarde op het vlak van de maatschappelijke en 
statutaire doelstellingen van DDS en hun meerwaarde voor de doelgroep van DDS.   

Voor investeringen, werken en aankopen zullen dus 7.103.501,91 EUR financiële middelen nodig 
zijn. 

Ook de onroerende voorheffing is, vanuit het voorzichtigheidsprincipe, opgenomen in de 
begroting 2022. 
De begroting 2022 sluit, na het boeken van de kosten en de opbrengsten, af met een winst van 
2.097,41 EUR. 
 
Besluit 
 
Gelet op het voorgaande; 
 
Besluit de Bijzondere Algemene Vergadering het voorgelegde voorstel van activiteiten voor het 
werkjaar 2022 en de daaraan verbonden begroting goed te keuren.  De tekst van het voorstel van 
activiteiten en de daaraan verbonden begroting wordt als bijlage toegevoegd, alsook de 
presentatie, getoond op de Bijzondere Algemene Vergadering. 
 
5. Decreet Lokaal Bestuur: wijzigingen 
 
Naar aanleiding van de wijzigingen in het Decreet Lokaal Bestuur in augustus 2021 zijn een aantal 
artikelen, die van toepassing zijn op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, gewijzigd: 
 

1. Een gemeente kan nu ook, onder voorwaarden, uittreden uit DDS tijdens de vastgestelde 
duurtijd.  Voorwaarden: 

• ¾ van het aantal deelnemende gemeenten moet vóór de AV (die beslist over de 
uittreding) daarmee instemmen; 

• Beslissing AV met ¾-meerderheid; 

• Uittredende gemeente vergoedt de schade die hij berokkent aan DDS en aan 
andere gemeenten; 

• Een “nieuwe gemeente” (nieuw in de zin van een fusie) kan volledig of geheel 
uittreden om de DDS-activiteiten in eigen beheer te nemen; 
 

2. Aan de voorzitter van de RvB kan (maximaal) een dubbel presentiegeld worden 
toegekend. Voorwaarden: 

• Als de voorzitter ook in een andere IGS dubbel presentiegeld kan krijgen, moet 
de voorzitter kiezen bij welke IGS hij/zij dubbel presentiegeld wil krijgen; 

• De voorzitter moet een verklaring op erewoord indienen dat geen dubbel 
presentiegeld wordt genoten in een andere IGS; 

 
3. RvB kan AV samenroepen als het netto actief negatief dreigt te worden of geworden is; 

 
4. DDS kan deelnemen in andere publieke of private rechtspersonen op voorwaarde dat 

het maatschappelijk doel overeenstemt met de eigen doelen én op voorwaarde dat de 
wetgeving op overheidsopdrachten wordt gerespecteerd; 
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De Bijzondere Algemene Vergadering neemt akte van de wijzigingen in Decreet Lokaal Bestuur van 
de bovengenoemde punten 1., 3. en 4.   
De Bijzondere Algemene Vergadering keurt unaniem de wijziging in Decreet Lokaal Bestuur goed 
van het bovengenoemd punt 2.m.b.t.de toekenning van dubbel presentiegeld.   
 
6. Ontslag en benoeming  
 
geen 
 
7. Diversen 
 
7.1. Vragen van de heer Ward Vranken (gemeenteraadslid Buggenhout) 
 

• vraagt om de inrichtingsstudie, gemaakt door Antea betreffende Hoogveld I te kunnen 
ontvangen.   
 
Deze documenten werden hem bezorgd. 

 

• vraagt naar de stand van zaken betreffende het vonnis van de rechtbank van koophandel 
naar aanleiding van de dagvaarding van DDS door Waterleau Group nv. 
 
Er wordt verwezen naar de vergadering van de raad van Bestuur van 16 september 2021 
waarin beslist werd om beroep aan te tekenen tegen het vonnis van de rechtbank van 
koophandel Gent (afdeling Dendermonde) naar aanleiding van de dagvaarding van DDS 
door Waterleau Group. 

 
7.2. Vraag van de heer Reinout De Mol (lasthebber voor gemeente Lebbeke) 
 

• vraagt om verduidelijking betreffende het ‘Masterplan DDS – VERKO’; wenst te vernemen 
wat er gebeurt met het oude gebouw? 
 
Het oude gebouw zal afgebroken worden en vervangen worden door een nieuw 
kantoorgebouw met zicht op de Schelde. 
DDS ambieert een gebouw te realiseren dat het ‘kloppend hart’ van de intergemeentelijke 
samenwerking wordt met aandacht voor hernieuwbare energie en duurzaamheid. 

 
7.3. Feest 50 - jarig bestaan DDS 
 
De Voorzitter nodigt iedereen uit tot het feest ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van DDS 
op vrijdag 13 mei 2022.  Door Covid-19 werd dit helaas met 2 jaar uitgesteld.   
De uitnodigingen volgen later. 
 
De vergadering wordt beëindigd na een dankwoord door de Waarnemend Voorzitter Knop. 
 
Voor eensluidend verklaard afschrift 
Dendermonde, 20 december 2021 

 
Kris DOOMS 
Algemeen Directeur 


