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“ Eén ding is zeker, als we er in slagen om 

de tanker van DDS te keren, dan zal onze 

regio ook op bedrijfsmatig vlak de wind in 

de zeilen krijgen en opnieuw een 

aantrekkingspool worden.  

Laat ons de handen in elkaar slaan om 

een nieuw verhaal te schrijven en zo een 

inspirator te zijn voor al onze lokale 

besturen.” 

 

Voorwoord Kompasnota DDS, juli 2019 
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Een ambitieus en gedragen beleidsplan  

DDS is een samenwerkingsverband van negen gemeenten: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, 

Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele.1  

In haar bijna 50-jarige bestaan drukte het samenwerkingsverband een stempel op de socio-economische 

ontwikkeling van de regio. Maar de uitdagingen en noden veranderen, en dus moet ook de (samen)werking 

worden vernieuwd. We beschrijven in dit beleidsplan hoe DDS dit in de praktijk wil brengen. Het vormt een 

concretisering van de kompasnota van juli 2019.  

Dit beleidsplan kwam tot stand in nauwe samenwerking met de lokale besturen. Zowel in de visiefase als in de 

uitwerking werden de besturen als belangrijkste stakeholders uitvoerig geconsulteerd. In het tweede deel van dit 

hoofdstuk beschrijven we het procesverloop.   

Het resultaat is een ambitieus en gedragen beleidsplan. We duiden onderaan dit hoofdstuk de structuur van ons 

plan.  

  

                                                      

1 Het gemeentebestuur van Laarne besliste in september 2019 om haar lidmaatschap van DDS niet te verlengen voor de 
komende jaren (wel van VERKO). Dat betekent dat DDS vanaf 1/1/2020 een samenwerkingsverband wordt van 8 gemeenten. 
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VERBINDING ALS LEIDMOTIEF VOOR HET TOEKOMSTPROJECT 

De dienstverlenende vereniging DDS wil zichzelf anno 2019 heruitvinden. De toekomstvisie die de bestuurders 

voor ogen hebben, werd uitgebreid beschreven in de kompasnota van juli 2019. Samengevat staan daarin vier 

grote ambities voorop: 

 Inhoudelijk richt DDS zich op de uitdagingen van morgen zoals een duurzame economische 

ontwikkeling, de klimaat- en energietransitie, nieuwe vormen van mobiliteit, betaalbaar wonen en het 

behoud van de open ruimte. 

 De tweede ambitie is het delen van kennis en capaciteit tussen de gemeenten. Elk 

gemeentebestuur blijft baas in eigen huis, maar medewerkers worden gemeenschappelijk ingezet. Gek toch 

om 9 keer het warm water uit te vinden? Samen staan de gemeenten ook sterker om Vlaamse en Europese 

subsidies aan te trekken.  

 Ten derde willen de besturen de dienstverlening verbeteren door de inzet van open data en nieuwe 

technologie. Voor individuele gemeenten blijven deze mogelijkheden vaak buiten het bereik, maar in een 

versterkte samenwerking kan de regio een koploper worden in modern bestuur. Ook juridische expertise en 

subsidies zullen sterker aangesproken worden. 

 Tenslotte zal DDS om haar plannen te kunnen realiseren bouwen aan een performante organisatie. 

Bijkomende medewerkers zullen worden aangetrokken. 
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GEDEELDE AMBITIES  

In haar strategische oefening liet DDS zich ondersteunen door IDEA Consult. Samen met IDEA dachten 

medewerkers, bestuurders en andere stakeholders in de periode juni – december 2019 na over de veranderende 

context en de meerwaarde die DDS daarin kan hebben. 

De sleutelspelers in dit proces zijn de lokale besturen. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn immers 

verlengd lokaal bestuur. Voor elk van de betrokken gemeenten moet de meerwaarde van de samenwerking 

overtuigen. Daarom betrekken we hen niet alleen via de gebruikelijke kanalen zoals de raad van bestuur en de 

algemene vergadering, maar ook individueel. We gingen in de maand juni langs bij elk van de managementteams 

en hadden een gemeenschappelijk burgemeestersoverleg.  

Het traject wordt opgedeeld in twee fasen, een verkenningsfase om tot een algemene toekomstvisie te komen, 

en een uitwerkingsfase waarin het beleidsplan werd geconcretiseerd. 

 

 

Verkenningsfase (mei 2019 - juli 2019) 

 Data- en documentanalyse 

 Diepte-interviews met sleutelfiguren 

 Reflectiemoment met directie en medewerkers 

 Overleg met de lokale besturen (via de managementteams) 

 Burgemeestersoverleg 

Het resultaat van deze eerste fase is de kompasnota waarin de langetermijnvisie wordt beschreven. 

Download hier de integrale tekst 

Verdiepingsfase (aug 2019 - okt 2019) 

 Contactmomenten voor gemeenteraadsleden 

 Doordenkmoment met het bestuur 

 Uitwerking van de doelstellingen en actieplannen in nauwe samenwerking met                                              

medewerkers 

 Consultatie gemeenten 

Het resultaat van deze fase is dit beleidsplan.  

  

http://dds2030.be/wp-content/uploads/2019/08/Kompasnota-DDS-v0907.pdf
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LEESWIJZER 

In dit beleidsplan vertalen we de kompasnota in acht strategische doelstellingen (SD’s):2  

 SD 1: Kwalitatieve ontwikkeling en regie van ruimtelijke projecten  

 SD 2: Uitbouw van een intergemeentelijk woonbeleid  

 SD 3: Ondersteunen van de economische dynamiek in de regio 

 SD 4: Een klimaatneutrale regio worden 

 SD 5: Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de regio verbeteren  

 SD 6: Bestuurskracht van de gemeenten verhogen door het delen van expertise  

 SD 7: Uitbouw van een sterk regionaal netwerk en partnerschap 

 SD 8: DDS als performante organisatie verder uitbouwen 

Elk van de strategische doelstellingen beschrijven we in een apart hoofdstuk. 

Het financiële plaatje komt aan bod in het laatste hoofdstuk. Hierin geven we gedeelde uitgangspunten weer en 

beschrijven we het kostenplaatje.   

Stapsgewijze realisatie 

We willen benadrukken dat DDS aan het begin staat van een grondige transitie. De doelstellingen in dit plan 

moeten over een termijn van zes jaar worden gezien. Het is onmogelijk om alles tegelijk in te zetten. Daarom 

detailleren we de timing voor elk van de strategische doelstellingen en maken daarbij onderscheid tussen: 

 Initiatieven op de korte termijn (2020): dit zijn quick wins waarbij de bestaande dienstverlening van DDS 

wordt uitgebreid, versterkt en beter in de markt gezet. We zetten ook al een aantal belangrijke stappen om 

nieuwe dienstverlening te ontwikkelen. De operationele doelstellingen op korte termijn vormen de basis 

voor het jaaractieplan 2020.   

 Initiatieven op de middellange termijn (2021-2025).  

Aanvulling in jaaractieplannen 

Het is onmogelijk en niet wenselijk om jaren op voorhand de jaarprogrammatie vast te leggen. Dit betekent dat 

het strategisch plan jaarlijks wordt aangevuld en verfijnd via jaaractieplannen. 

Consequente uitbouw van de organisatie 

De omslag die DDS wil maken met dit strategisch plan heeft ook grote implicaties op de organisatie. Bij iedere 

doelstelling geven we aan wat dit zal betekenen naar personeelsinzet:  

 Op korte termijn gaat het over een negental extra medewerkers (jurist, subsidioloog, ICT-deskundige, 

projectmedewerkers rond klimaat en mobiliteit, regisseur ruimtelijke projecten, deskundige ruimtelijke 

ordening, een handhavingsambtenaar, bedrijventerreinenmanager en de reeds openstaande aanwervingen)  

 Op lange termijn groeit dit verder aan in functie van de noden van de gemeenten. De voornaamste groei 

die we voorzien, gaat over gesubsidieerde medewerkers rond bovenlokaal woonbeleid, een projectmanager 

ruimtelijke economie en het versterken van de werking rond digitalisering.  

 

     

  

                                                      

2 We gebruiken in dit beleidsplan de afkorting ‘SD’ voor Strategische Doelstelling. De afkorting ‘OD’ wordt gebruikt voor 
Operationele Doelstelling. De OD’s geven uitwerking aan de SD’s. 
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SD1: Kwalitatieve ontwikkeling en regie van ruimtelijke 

projecten  

Deze eerste strategische doelstelling bouwt verder op de expertise die DDS in het verleden opdeed rond het 

ontwikkelen van ruimtelijke projecten, maar ze besteedt meer aandacht aan duurzaamheid en ruimte-efficiëntie. 

DDS wapent zich voor meer complexe projecten en streeft naar een geïntegreerde benadering, waarbij de 

invalshoeken ruimte, mobiliteit, economie, milieu, bewoners, etc. in hun samenhang worden benaderd. 

Operationele doelstellingen 2020  

OD1: HET TECHNISCH ONDERSTEUNEN VAN DE BESTUREN BIJ DE AANKOOP VAN GEBOUWEN EN 

TERREINEN OF BIJ ONTEIGENINGEN 

Vandaag kunnen de aangesloten gemeenten al bij DDS terecht voor technische vragen over grondverwerving en 

projectontwikkeling. We willen deze dienstverlening verder uitbreiden en sterker in de verf zetten.  

Het aanwerven van een jurist (zie verder SD6) zal ook bijdragen tot een completer en juridisch onderbouwd 

antwoord op complexe vragen.     

OD2: KWALITEITSKAMER VOOR OMGEVINGSPROJECTEN 

Lokale besturen worden steeds vaker geconfronteerd met complexe ruimtelijke vraagstukken en uitdagingen. 

DDS zal hen adviseren in het vormgeven van complexe omgevingsdossiers via een panel van experten.   

Daarvoor zal DDS aansluiting vragen bij het project VakWeRK (kwaliteitskamer Oost-Vlaanderen). Het doel van de 

kwaliteitskamer is het verhogen van de architecturale en ruimtelijke kwaliteit in de regio. De kwaliteitskamer 

geeft advies over architecturale, stedenbouwkundige en ruimtelijke projecten van om het even welke 

schaalgrootte, met als doel een efficiënter ontwerpproces en een hogere ruimtelijke kwaliteit. Het advies kan 

eenmalig zijn, bv. in het kader van een lopende vergunningsaanvraag, of kan de vorm aannemen van een 

trajectbegeleiding, waarbij het project wordt opgevolgd vanaf het eerste ontwerpvoorstel tot aan de 

vergunningsaanvraag. Meer info. 

Een noodzakelijke voorwaarde voor het aansluiten bij de kwaliteitskamer is dat er ruimtelijke expertise bij DDS 

zelf aanwezig is. Hiervoor wordt een extra aanwerving voorzien.  

OD3: REALISATIE VAN WOONPROJECTEN IN DE REGIO 

De realisatie van woonprojecten is vertrouwd terrein voor DDS. In de toekomst willen we evenwel een aantal 

nieuwe accenten leggen: 

https://www.veneco.be/nl/dienstverlening-aan-gemeenten/kwaliteitskamer-vakwerk
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 Evolutie van mono- naar multifunctionele projecten. Minder exclusieve woonprojecten dus, maar 

vermenging met andere functies zoals economie, publieke voorzieningen, groen-blauwe netwerken,...; 

 Focus op inbreiding i.p.v. het aansnijden van nieuwe open ruimte. Daarmee volgt DDS de lijnen die worden 

uitgezet in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen; 

 Aandacht voor nieuwe formules i.f.v. de betaalbaarheid van wonen zoals het scheiden van grond van de 

woning via erfpacht of Community Landtrust; 

 Meer focus op de regie. Als publieke actor moet DDS de ontwikkeling niet zelf voor zijn rekening nemen, wel 

de publieke regie. Met andere woorden, DDS waarborgt in de eigen projecten en voor rekening van de 

aangesloten lokale besturen, de kwaliteit van de projecten tegenover private bouwpromotoren; 

 Een grotere klemtoon op duurzaamheid en mobiliteit bij woonprojecten in de regio.  

OD4: AANWERVING VAN EEN INTERGEMEENTELIJK HANDHAVINGSAMBTENAAR OP NIVEAU VAN DDS 

DDS wil gemeenten ondersteunen om toe te zien op de naleving van de omgevingsvergunningen via een 

gedeelde ambtenaar. We vertrekken van een verkenning van de noden bij de geïnteresseerde gemeenten, 

winnen ervaring in op ander plaatsen in Vlaanderen (vb. WVI) en bouwen deze dienstverlening uit.  

OD5: KENNISDELING TUSSEN RUIMTELIJKE GEMEENTELIJKE MEDEWERKERS IN DE REGIO 

ORGANISEREN  

DDS kan als regionale organisatie met expertise op het vlak van ruimtelijke projecten de kennisdeling in de regio 

bevorderen. We brengen landmeters, omgevingsambtenaren, GIS-medewerkers, enz. samen om oplossingen te 

bieden voor gemeenschappelijke uitdagingen.  

 

Implicaties van de operationele doelstellingen voor de organisatie:  

 Aanwerving deskundige ruimtelijke ordening (voorwaarde voor aansluiting bij kwaliteitskamer)  

 Projectregisseur (sterke partner voor de gemeenten bij ontwikkelingsprojecten)   

 Intergemeentelijk handhavingsambtenaar (dienstverlening in opdracht van de gemeenten)  

 Reeds geplande aanwerving als noodzakelijke voorwaarde: landmeter en ontwerper infrastructuur  

Operationele doelstellingen op middellange termijn  

OD6: REALISATIE VAN PROJECTEN IN DE PUBLIEKE RUIMTE 

Naast woonprojecten, kan DDS haar focus uitbreiden naar de regie van projecten in de publieke ruimte: de 

heraanleg van dorpspleinen, een stationsomgeving, etc.... Dit in opdracht van de aangesloten lokale besturen, die 

zelf onvoldoende sterk staan als partner tegenover de private ontwikkelaars van de projecten.  
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SD2: Uitbouw van een intergemeentelijk woonbeleid 

DDS wil bovenlokale middelen naar de regio halen om het lokaal woonbeleid te versterken en de dienstverlening 

aan burgers op dit terrein uit te breiden.   

Operationele doelstellingen 2020  

OD1: VOORBEREIDEN DOSSIER INTERGEMEENTELIJK WOONBELEID (IGS WONEN) 

De Vlaamse regering ondersteunt gemeenten in hun regisseursrol rond woonbeleid en stimuleert hen om 

intergemeentelijk samen te werken rond een betaalbaar woonaanbod, de kwaliteit van het patrimonium en advies 

naar inwoners.  

Twee derde van de Vlaamse gemeenten voeren ondertussen een intergemeentelijk project lokaal woonbeleid uit. 

De praktijk op het terrein bewijst dat intergemeentelijke samenwerking loont. Ook buiten de grotere steden 

ontwikkelt het lokaal woonbeleid zich volop. DDS wil dit ook voor de gemeenten in haar werkingsgebied 

faciliteren.  

Ten laatste op 30/06/2022 kan voor de periode 2023-2025 een subsidievraag ingediend worden. DDS organiseert 

de samenwerking tussen haar gemeenten en staat in voor de voorbereiding van het dossier. Meer info. 

OD2: HAALBAARHEIDSONDERZOEK ROND DE OVERDRACHT VAN DE HUURWONINGEN VAN DDS 

DDS wil zich toespitsen op haar kerntaken en activiteiten waar ze het verschil kan maken met andere actoren. 

Het is zeer de vraag of de verhuur van betaalbare woningen in dit frame past, gelet op publieke en private 

aanbieders in dit segment. 

Het aandeel woningen waarover DDS beschikt is bovendien onvoldoende om een effect te hebben op de 

marktprijs, alsook om zich terdege te organiseren op een professioneel onderhoud ervan.  

Het komende jaar wordt onderzocht of de verhuur van betaalbare woningen niet beter kan opgenomen worden 

door andere partners in de regio.  

  

https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/subsidies-voor-intergemeentelijke-samenwerkingsprojecten-2020-2025
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Operationele doelstellingen op middellange termijn  

OD3: ORGANISEREN VAN HET INTERGEMEENTELIJK WOONBELEID (ONDER VOORBEHOUD VAN 

GOEDKEURING DOSSIER IGS WONEN) 

Vanuit het IGS worden gemeenten zowel ondersteund op beleidsmatig als op uitvoerend vlak rond volgende 

acties:  

1. Organisatie van het lokaal woonoverleg; 

2. Vorm geven aan een lokale woonbeleidsvisie; 

3. Uitbouw gemeentelijk woonloket; 

4. Woonkwaliteitsonderzoeken; 

5. Opmaak leegstandsregister. 

 

Implicaties van de operationele doelstellingen voor de organisatie:  

 Inzetten van de aan te werven subsidioloog ter voorbereiding van het dossier IGS Wonen (zie SD6) 

 Aanwerving van medewerkers via de Vlaamse subsidie voor intergemeentelijk woonbeleid   
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SD3: Ondersteunen van de economische dynamiek in de regio  

DDS wil haar rol op het vlak van bedrijfshuisvesting heruitvinden. Het accent komt te liggen op het slim beheren 

en vernieuwen van bestaande bedrijventerreinen. 

Operationele doelstellingen 2020  

OD1: UITGIFTEBELEID VAN BEDRIJVENTERREINEN EVALUEREN  

Via het terugkooprecht en de verkoopsvoorwaarden van bedrijfspercelen kan DDS percelen op bedrijventerreinen 

terug inkopen en uitgeven. Het uitgiftebeleid van DDS dateert evenwel van lange tijd terug, terwijl ondertussen 

nieuwe inzichten bestaan rond ruimte-efficiëntie en de verweving van functies. De economische realiteit vraagt 

ook een meer flexibel beleid dan vroeger, gezien de snellere evoluties op bedrijfsniveau. Vandaar de keuze voor 

een evaluatie. We inspireren ons hiervoor op de ervaringen bij andere intercommunales.  

OD 2: BEDRIJVENTERREINMANAGEMENT 

DDS organiseert bedrijventerreinmanagement op haar terreinen. Dit wordt stapsgewijs gerealiseerd, startend met 

een eerste bedrijventerrein waar een actieve samenwerking wordt aangeknoopt met een actief bedrijvennetwerk. 

Binnen het bedrijventerreinmanagement bundelen de bedrijven op het terrein de krachten om knelpunten (vb. 

bewegwijzering, onveilige verkeersituaties, beveiliging, enz.) gezamenlijk op te lossen en opportuniteiten (vb. 

collectieve afvalinzameling, gezamenlijk groenbeheer, uitwisseling van reststromen, enz.) gezamenlijk op te 

nemen. 

DDS laat zich daarbij inhoudelijk ondersteunen vanuit het kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement dat werd 

uitgebouwd door de vijf Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s) in opdracht van het Agentschap 

Innoveren & Ondernemen. 

Voor de financiering wordt een subsidie bij VLAIO onderzocht. 

Implicaties van de operationele doelstellingen voor de organisatie:  

 Inwinnen van externe expertise over beheer en uitgiftebeleid van bedrijventerreinen  

 Aanwerving bedrijventerreinmanager  
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Operationele doelstellingen op middellange termijn  

OD3: VERDUURZAMING EN REVITALISERING VAN BESTAANDE BEDRIJVENTERREINEN EN 

TOEKOMSTGERICHT ONTWIKKELEN VAN NIEUWE TERREINEN  

In samenwerking en in overleg met de betrokken gemeenten, geeft DDS de bedrijventerreinen die door haar 

werden aangelegd een ‘tweede adem’. Dit kan onder meer door het inzetten op collectieve opwekking van 

energie, voorzien van CNG tankstations, fietspaden, gemeenschappelijke voorzieningen, een warmtenetwerk,…  

De ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen gebeurt vanuit een duurzaam perspectief, met tegelijk aandacht 

voor mens, economie en milieu (‘people, profit, planet’).  

 

Implicaties van de operationele doelstellingen voor de organisatie:  

 Aanwerving projectmanager ruimtelijke economie  
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SD4: Een klimaatneutrale regio worden 

In het burgemeestersconvenant hebben de gemeenten van DDS zich geëngageerd ten aanzien van het milieu. 

DDS ondersteunt de besturen om hun ambities te realiseren d.m.v. regionale en lokale projecten. 

Operationele doelstellingen 2020  

OD1: ONDERSTEUNEN VAN DE GEMEENTEN BIJ HET REALISEREN VAN HET BURGEMEESTERSCONVENANT 

DOOR CONCRETE ACTIES  

Alle gemeenten binnen het werkingsgebied van DDS ondertekenden het burgemeestersconvenant. Het 

burgemeestersconvenant of de 'Covenant of Mayors' is een initiatief van de Europese commissie dat zich 

rechtstreeks richt naar lokale overheden. De campagne richt zich op een verlaging van de CO2-uitstoot op het 

hele grondgebied. 

Om de ambities in de praktijk om te zetten, formuleerden heel wat gemeenten gelijkaardige acties. DDS zal hen 

hierin ondersteunen, zowel op individuele vraag, als via gemeenschappelijke acties. 

Implicaties van de operationele doelstelling voor de organisatie:  

 Aanwerving projectmedewerker klimaat   

Operationele doelstellingen op middellange termijn  

OD2: ONTWIKKELEN VAN EEN REGIONALE, GEBIEDSGERICHTE VISIE OP DUURZAME ENERGIE  

De regio wil samen nadenken over de best mogelijke manier om de transitie naar duurzame energie te realiseren. 

Daarmee ook inspelen op ideeën bij de Vlaamse overheid om te komen tot energieregio’s. Een inspirerende 

praktijk is het project ‘energielandschap’ van de provincie Oost-Vlaanderen.  

OD3: VERGROTEN VAN DE NABIJHEID VAN HET ENERGIEHUIS  

De gemeenten van DDS kunnen vandaag terecht bij het Aalsterse energiehuis BEA. DDS wil de nabijheid voor de 

burgers uit het DDS-werkingsgebied vergroten. Daarom zal ze onderzoeken op welke manier dit gerealiseerd kan 

worden. We denken hierbij onder andere aan een eigen energiehuis, een fysiek loket organiseren in 

samenwerking met BEA, het aanbieden van energiescans, etc.   
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SD5: Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de 

regio verbeteren  

Verkeersstromen stoppen niet aan de gemeentegrenzen. Weginfrastructuur, fietsverbindingen, openbaar vervoer, 

overslagpunten (mobipunten), dienen op een efficiënte manier en over gemeentegrenzen heen te worden 

aangelegd en georganiseerd. DDS zal in overleg met de gemeenten, de Vlaamse overheid en vervoersinstanties 

werken aan een betere mobiliteit in de regio. 

Operationele doelstellingen 2020  

OD1: KENNISDELING ROND MOBILITEIT VERSTERKEN IN DE REGIO 

DDS organiseert en faciliteert overleg tussen de verantwoordelijken voor mobiliteit in de regio. Via dit platform 

kan kennis gedeeld worden en kan er gecoördineerd worden tussen gemeenten (vb. openbare werken, evoluties 

in de vervoersregio’s).   

OD2: FACILITEREN VAN INTERGEMEENTELIJKE PROJECTEN ROND MOBILITEIT  

DDS brengt de gemeenten in haar werkingsgebied samen om de regionale belangen af te stemmen. We grijpen 

concrete uitdagingen aan zoals sluipverkeer en goede verbindingen naar bedrijventerreinen om 

mobiliteitsprojecten in de regio op te starten.   

We beschouwen mobiliteit en klimaat ook als sterk samenhangende uitdagingen. Projecten om de modal shift te 

realiseren, dragen bij tot een duurzamere mobiliteit. DDS ondersteunt gemeenten bij het realiseren van projecten 

rond laadpalen, deelwagens of -fietsen, mobipunten,… 

Implicaties van de operationele doelstellingen voor de organisatie:  

 Aanwerving projectmedewerker mobiliteit  
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Operationele doelstellingen op middellange termijn  

OD3: ONTWIKKELEN VAN EEN REGIONALE VISIE OP MOBILITEITSDOSSIERS OM COMPLEXE DOSSIERS 

TE VERSNELLEN   

De gemeenten van DDS ontwikkelen een gezamenlijke visie op de mobiliteit in de regio om bovenlokale dossiers 

in een stroomversnelling te brengen. Voorbeelden van belangrijke regionale dossiers zijn de N41, fietssnelwegen 

en een aantal belangrijke gewestwegen. 

Het organiseren van een 2 jaarlijkse mobiliteitsconferentie in de regio is een praktische manier om de belangrijke 

dossiers periodiek onder de aandacht te brengen, vooruit te stuwen en op te volgen.   
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SD6: Bestuurskracht van de gemeenten verhogen door het 

delen van expertise  

DDS werft intergemeentelijke experten aan om de lokale besturen in de regio te versterken in meer 

gespecialiseerde opdrachten.  

Operationele doelstellingen 2020  

OD1: OPRICHTING KOSTENDELENDE VERENIGING  

DDS kan via de oprichting van een kostendelende vereniging functioneren als platform voor het delen van 

expertise tussen de deelnemende gemeenten.  

Het voordeel voor de gemeenten om te werken met een kostendelende vereniging is dat ze enkel de effectieve 

kost betalen voor expertadvies (DDS moet geen winst maken als publieke organisatie) en dat op de 

dienstverlening geen BTW verschuldigd is. 

OD2: SUBSIDIE-ADVIES AAN INDIVIDUELE GEMEENTEN EN VOOR DDS-PROJECTEN 

Een subsidioloog op niveau van DDS kan op vraag van de gemeenten een scan uitvoeren om te zien waar 

subsidiemogelijkheden bestaan voor acties en projecten uit het gemeentelijk meerjarenplan. Hij of zij signaleert 

ook nieuwe opportuniteiten aan de gemeenten en biedt ondersteuning bij de opmaak van subsidiedossiers.  

Tegelijk zoekt de subsidioloog ook voor de projecten en ambities van DDS naar subsidiekanalen. 

OD3: JURIDISCHE DIENSTVERLENING  

De aangesloten gemeenten kunnen bij DDS terecht voor juridisch advies, hoofdzakelijk wat omgevingsthema’s en 

ruimtelijke dossiers betreft.   

OD4: ACTIEPLAN RICHTING EEN SLIMME REGIO OPMAKEN  

Een slimme regio worden, vraagt een duidelijk zicht op de gedeelde noden bij de gemeenten. DDS inventariseert 

en inspireert de aangesloten gemeenten om te komen tot een gemeenschappelijk actieplan.  

DDS wil de besturen hierin voldoende inspireren via voorbeelden uit binnenland (vb. V-ICT-OR, VVSG 

bestuurscommissie rond digitalisering, de e-gov cel van Leiedal,…) en buitenland (vb. gemeente zonder 

gemeentehuis Molenwaard). 
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Implicaties van de operationele doelstellingen voor de organisatie:  

 Aanwerving subsidioloog 

 Aanwerving jurist 

 Aanwerving ICT-deskundige 

 

Operationele doelstellingen op middellange termijn  

OD5: EVOLUEREN NAAR EEN ‘SLIMME REGIO’  

DDS helpt de regio transformeren naar een digitale regio door in te zetten op het digitaliseren van de 

gemeentelijke dienstverlening en het toepassen van slimme technologie in domeinen waarin DDS actief is. 

Mobiliteit leent zich bijvoorbeeld bij uitstek om te werken met sensoren, AI, en andere technologische innovaties.   

We zoeken partners en middelen om dit te realiseren (vb. VLAIO subsidies rond smart cities).  

Implicaties van de operationele doelstellingen voor de organisatie:  

 Aanwerving ICT-deskundige 

  



 

Beleidsplan DDS 2020-2025 | IDEA Consult | 17 oktober 2019  16 

 

 

 

 

 

SD7: Uitbouw van een sterk regionaal netwerk en partnerschap  

Het succes van regio’s hangt samen met het benutten van externe capaciteit. Regio’s die zich voldoende 

connecteren trekken extra kennis en middelen aan. DDS vormt de ‘spin in het web’ om dit mogelijk te maken.  

Operationele doelstellingen 2020  

OD6: FACILITEREN VAN HET BURGEMEESTERSOVERLEG IN DE REGIO  

DDS zorgt voor een professionele omkadering van het burgemeestersoverleg in de regio. 

OD7: DDS VORMT EEN PLATFORM VOOR OVERLEG EN KENNISDELING  

DDS faciliteert ambtelijke werkgroepen rond haar kernthema’s. De focus ligt telkens op de voorbereiding en 

opvolging van concrete regionale dossiers. Deze vormen de aanleiding om bredere kennis te delen en de regio te 

versterken. We starten gefaseerd met het ontwikkelen van dit platform. Thema’s waarover al expertise aanwezig 

is (zoals ruimtelijke projecten) vormen een quick win, nieuwe thema’s worden in een volgende fase uitgebouwd.  

OD8A: DDS VORMT EEN VIRTUEEL HUIS VAN DE REGIO 

DDS stemt af en werkt samen met andere regionale organisaties. Samen vertegenwoordigen ze de belangen van 

de regio naar andere overheden.   

Het samenwerkingsverband faciliteert ook overleg op het niveau van de regio. DDS kan instaan voor het 

periodiek ondersteunen van overleg tussen de streekparlementairen. We organiseren een jaarlijks 

netwerkmoment voor de belangrijkste private en publieke stakeholders in de regio.  

Op termijn krijgt deze samenwerking ook een fysieke vertaling in een Huis van de regio (zie OD8b).  

Operationele doelstellingen op middellange termijn  

OD8B: DDS BEREIDT EEN FYSIEK HUIS VAN DE REGIO VOOR  

DDS verkent de mogelijkheid van gezamenlijke huisvesting van regionale organisaties. Dit huis staat symbool 

voor de toekomstvisie op de streek, met aandacht voor duurzaamheid en mobiliteit. Het Huis van de regio wordt 

modulair ingevuld om mee te kunnen evolueren met de noden van de streek. 
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SD8: DDS als performante organisatie verder uitbouwen 

Om het voorliggende beleidsplan te realiseren, is een performante organisatie noodzakelijk. DDS volgt een 

duidelijk groeipad om de gemeenten zo snel mogelijk meerwaarde te bieden op elk van de strategische 

doelstellingen. 

Operationele doelstellingen 2020  

OD1: OPMAAK JAARACTIEPLANNEN EN -BUDGETTEN 

De nieuwe ambities van DDS vragen investeringen en een gedetailleerde planning. Tegelijk staan de klassieke 

bronnen van inkomsten zoals de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen onder druk. Dit beleidsplan vormt 

het algemene kader, dat verder uitgewerkt wordt in jaaractieplannen en jaarlijkse budgetten.  

OD2: DDS COMMUNICEERT PROACTIEF NAAR HAAR STAKEHOLDERS  

Een succesvol samenwerkingsverband vereist overleg en heldere communicatie. DDS grijpt dit strategisch plan 

aan als een vertrekpunt voor proactieve communicatie naar de gemeenten en andere stakeholders.  

OD3: DDS DOET GERICHTE AANWERVINGEN OM DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN VAN HET 

SAMENWERKINGSVERBAND TE REALISEREN 

De ambities die in dit strategisch plan werden geformuleerd, impliceren een aanzienlijke uitbreiding van het 

personeelsbestand. DDS organiseert deze aanwervingen op een doordachte en gefaseerde manier.  

OD4: VOORBEREIDEN NIEUWE HUISVESTING VAN DDS 

De huisvesting van DDS is aan vernieuwing toe. DDS verkent en inventariseert de mogelijkheden voor een nieuw 

gebouw, met de ambitie om er een Huis van de regio van te maken.   

Implicaties van de operationele doelstellingen voor de organisatie:  

 Uitvoeren van de geplande aanwervingen voor een algemeen directeur en HR-manager 

 Verfijning beleidsplan in samenspraak met deze sleutelfiguren  
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Operationele doelstellingen op middellange termijn  

OD5: OPTIMALISEREN VAN DE ORGANISATIE IN FUNCTIE VAN EVOLUERENDE NODEN VAN DE 

GEMEENTEN  

DDS wil een flexibele organisatie zijn die inspeelt op de noden van haar aangesloten gemeenten. Dit vereist een 

dynamisch personeelsbestand dat kan evolueren en groeien op maat van de gemeenten. 

Naarmate de uitbouw van de organisatie zich voltrekt, zal ook het organisatiemodel moeten worden herbekeken.  
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Personeelsinzet voor de realisatie van het meerjarenplan  

Dit strategisch plan is bijzonder omdat het een aanzienlijke personeelsuitbreiding veronderstelt. In dit hoofdstuk 

verduidelijken we de financiële consequenties voor het aantrekken van nieuwe experten om de verschillende 

doelstellingen in de praktijk te brengen.  

Het is belangrijk om te benadrukken dat dit gaat om een eerste inschatting van de kosten. Het doel is om de 

gemeenten een eerlijk beeld te geven van het financiële plaatje voor de komende zes jaar. De precieze verdeling 

van deze kosten tussen elk van de gemeenten en DDS als geheel wordt verder uitgeklaard in 2020. We voorzien 

een traject met de gemeenten om via onderling overleg te komen tot een billijk en werkbaar model. Dit doen we 

in combinatie met het concretiseren van onze dienstverlening: hoe zorgen we ervoor dat onze nieuwe werking 

zou nauw mogelijk aansluit bij de noden van de gemeenten?    

We starten dit hoofdstuk met de principes die we hanteren voor de omslag van de kosten naar de gemeenten. 

Vervolgens detailleren we wat er precies onder deze nieuwe investeringen valt. Tot slot geven we het effectieve 

overzicht van de totale te verwachten kosten.    

KOSTPRIJS VAN DE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTEN  

Voor het doorrekenen van de kosten naar de gemeenten hanteren we vier principes:   

1. De dienstverlening wordt verzekerd vanuit een kostendelend perspectief. Daartoe wordt een kostendelende 

vereniging opgericht met de gemeenten van DDS. De gemeenten betalen dankzij deze format enkel voor de 

effectieve kosten (DDS rekent geen winst) en zijn ook vrijgesteld van BTW op de dienstverlening; 

2. Dienstverlening op vraag van één gemeente en dus toewijsbaar aan één gemeente (bv. de opmaak van een 

RUP, het begeleiden van een dorpsrenovatie, het opzetten van een lokale klimaatactie,...) wordt 

doorgerekend aan de betreffende gemeente. Niet rechtstreeks toewijsbare dienstverlening (bv. een regionale 

ruimtelijke visie) wordt solidair gefinancierd vanuit DDS-middelen. Dit principe zorgt ervoor dat gemeenten 

enkel moeten betalen voor hetgeen ze zelf vragen aan DDS en niet meebetalen voor individuele vragen 

vanuit andere gemeenten. Dat is billijk;  

3. In 2020 en 2021 is DDS nog volop bezig met de uitbouw van haar nieuwe dienstverlening. Vandaar dat in 

deze twee opstartjaren niet de volle kost wordt doorgerekend voor individuele dienstverlening aan de 

gemeenten. In de eerste twee jaren wordt slechts 50% van de effectieve kostprijs  naar individuele 

gemeenten doorgerekend. De reële kostprijs is gebaseerd op het aandeel tijd dat de medewerkers spenderen 

aan de individuele dienstverlening. Dit is dan ook afhankelijk van hun profiel. Zo zal de 

handhavingsambtenaar bijna exclusief werken voor de gemeenten, terwijl de mobiliteitsmedewerker ook 

bezig is met bovenlokale uitdagingen.    

4. DDS zet maximaal in op het aantrekken van bovenlokale subsidies om de kostprijs voor de gemeenten zo 

laag mogelijk te houden. 
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BIJKOMENDE KOSTEN TEN OPZICHTE VAN DE VROEGERE WERKING  

De reguliere werking van DDS is zelfbedruipend en is dus geen kostenpost voor de gemeenten. Het jaarlijks 

dividend genereert zelfs inkomsten voor de gemeenten. In dit beleidsplan lichten we de kosten eruit om de 

nieuwe ambities van DDS waar te maken. Deze inschatting maakt deel uit van de volledige begroting voor 2020, 

die nog steeds financieel in evenwicht is.   

Het kostenplaatje dat we hieronder beschrijven is dus vooral gerelateerd aan het aantrekken van nieuwe 

medewerkers die nodig zijn om de doelstellingen van DDS en haar gemeenten te realiseren. We gaan er daarbij 

vanuit dat:   

 De reeds geplande aanwervingen binnen de reguliere werking van DDS (zoals landmeters, maar ook de 

nieuwe algemeen directeur en HR-verantwoordelijke) opgenomen zijn in het ontwerp van begroting 2020.  

 Het grootste deel van de aanwervingen gebeuren in de loop van 2020, maar waarbij de werknemers pas 

halverwege het jaar of later effectief in dienst komen. In 2020 nemen we daarom de helft van de totale 

loonkost als uitgangspunt. Vanaf 2021 wordt de volledige loonkost van de nieuwe werknemers als raming 

gehanteerd. De geraamde kosten voor de medewerkers die op middellange termijn worden aangeworven 

(vb. medewerkers woonbeleid) geven we weer in de projectie vanaf 2023.   

OVERZICHT VAN DE KOSTEN  

Onderstaande grafiek geeft de totale personeelskost voor de nieuwe medewerkers op jaarbasis weer. We maken 

het onderscheid tussen enerzijds de middelen die door DDS en de gemeenten worden gefinancierd en de kost die 

via bovenlokale subsidies kan gedragen worden.  
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Middelen DDS en vergoeding gemeenten dienstverlening Bovenlokale subsidies

"Alone we can do so little; together we can do so much."  

Helen Keller 
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De evoluties in de grafiek moeten als volgt geïnterpreteerd worden:  

 In 2020 draagt DDS het grootste deel van de kosten. Tegen het einde van het jaar is het leeuwendeel van 

de 9 nieuwe aanwervingen gebeurd. Gemeenten betalen 50% van individuele dienstverlening waar ze 

beroep op doen.  

 In 2021 stijgt de loonlast aanzienlijk doordat de nieuwe medewerkers dan een volledig jaar in dienst zijn. 

De dienstverlening zal ook verder uitgerold worden, waardoor de bijdrage van de gemeenten stijgt. De 

gemeenten betalen nog steeds slechts 50% van de reële kostprijs van de dienstverlening.  We halen de 

eerste subsidiedossiers binnen. 

 Vanaf 2022 betalen gemeenten de reële kostprijs van de dienstverlening i.p.v. de helft, weliswaar zonder 

BTW en zonder winstoogmerk voor DDS (kostendelende vereniging).  

 Vanaf 2023 wordt het DDS-team verder uitgebreid in functie van de noden van de gemeenten. Het aandeel 

subsidies stijgt sterk in de veronderstelling dat DDS instaat voor de organisatie van het intergemeentelijk 

woonbeleid.  

 2024 en 2025 staan in het teken van consolidatie van de organisatie en de werking. Er wordt verder 

ingespeeld op subsidiekansen en de noden van gemeenten.  
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Opvolging en communicatie 

 

  

 

 

 

 

Een beleidsplan is een levend document. Dit geldt 

voor ieder toekomstplan, maar des te meer voor 

DDS. Het samenwerkingsverband wil zichzelf immers 

heruitvinden. Er komen nieuwe personeelsleden in 

sleutelfuncties die de nieuwe ambities in de praktijk 

zullen omzetten. Samen met hen zal de uitwerking 

van dit plan verder vorm krijgen.  

DDS wil ten volle haar ambitie om de verbindende 

factor in de regio te zijn waarmaken. Dit beleidsplan 

is de start van dit proces, niet het einde.  

Het uitbouwen van de dienstverlening naar de 

aangesloten gemeenten vormt een concrete 

aanleiding om het contact met de besturen levendig 

te houden, vinger aan de pols te hebben en hen te 

inspireren in hun dagelijkse werk. 

We brengen de gemeenten samen om expertise te 

delen en op te waarderen. Zo zorgen we voor meer 

slagkracht op lokaal niveau en naar centrale 

overheden.  

Daar stopt de ambitie echter niet. DDS wil een 

overlegplatform zijn voor alle actoren in de regio, 

publieke en private energie bundelen en de regionale 

samenwerking als geheel versterken.  

Wil je op de hoogte blijven van de evolutie van DDS? 

Volg ons groeiproces op www.DDS2030.be. 

We geven regelmatig updates over onze projecten. 

Contacteer ons ook gerust met suggesties.   

 

http://www.dds2030.be/

