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Deze nieuwsbrief deelt de beslissingen mee van de raad van bestuur van DDS die plaatsvond op 
donderdag 4 april 2019.  
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Verkiezing voorzitter 
De raad van bestuur van intercommunale DDS besloot om Kenneth Taylor aan te duiden als 
voorzitter voor een periode van 3 jaar. 
 
Verkiezing ondervoorzitters 
De raad van bestuur besloot om Hans Knop en André Raemdonck respectievelijk als eerste en 
tweede ondervoorzitter aan te duiden voor een periode van 3 jaar.  
 
Toevoeging voorzitter Verko 
De raad van besloot om de voorzitter van Verko, Dirk Abbeloos, toe te voegen als deskundige aan de 
raad van bestuur van DDS. 
 
Algemene Vergadering 
De raad van bestuur besloot om de Algemene Vergadering samen te roepen op dinsdag 11 juni 2019 
om 18u30. 
 
Aankoop onroerend goed – Steenkaaistraat Dendermonde 
De raad van bestuur besloot om onder bepaalde voorwaarden akkoord te gaan met de aankoop van 
het onroerend goed gesitueerd aan de Steenkaaistraat nr. 5 in Dendermonde (in eigendom van 
Jeralin bvba) door Inter Work Group bvba in Brussel. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het verwerken, 
versnijden en inpakken van vlees, vis en gevogelte en heeft omwille van de gestage groei nood aan 
een extra gebouw. Het onroerend goed heeft een oppervlakte van 1.967 m². Inter Work Group telt 
momenteel 2 zaakvoerders en 40 arbeiders, maar voorziet in een bijkomende aanwerving van 5 
werknemers tegen eind dit jaar.   
 
Aankoop onroerend goed – Bevrijdingslaan Dendermonde 
De raad van bestuur besloot onder bepaalde voorwaarden akkoord te gaan met de verkoop van het 
onroerend goed gesitueerd aan de Bevrijdingslaan nr. 199 in Dendermonde (in eigendom van Grégoir 
& Co) aan de patrimoniumvennootschap Heax nv in Brussel. Het bedrijf telt 1 zaakvoerder, 17 
bedienden en 12 arbeiders en voorziet de komende jaren in de bijkomende aanwerving van 5 
werknemers. Het onroerend goed heeft een oppervlakte van 6.890 m² en wordt gebruikt voor 
garageactiviteiten. 
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Werken oude stortplaats en weegbrug portierslokaal 
Op basis van een prijsofferte besloot de raad van bestuur om de opdracht voor het uitvoeren van 
kabelgoten op de oude stortplaats en een voorgevormde betonsokkel ter hoogte van het 
portierslokaal (voor het plaatsen van een lichtgordijn) te gunnen aan het bedrijf Wegenwerken De 
Moor in Wetteren voor een bedrag van 11.750 euro (excl. btw). 
 
Vernieuwing plafond winkelpand – residentie Catalpa Wetteren 
Op basis van de resultaten van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking besloot de 
raad van bestuur om de opdracht voor het vernieuwen van het plafond in het winkelpand, gesitueerd 
in residentie Catalpa in Wetteren te gunnen aan het bedrijf VdD Interieurafwerking in Oudegem voor 
een bedrag van 3.271,06 euro (excl. btw).  
 
Renovatie badkamer – huurwoning Reukens Schellebelle 
Op basis van de resultaten van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking besloot de 
raad van bestuur om de badkamerrenovatie in een huurwoning gesitueerd in Reukens in Schellebelle 
te gunnen aan het bedrijf Service Loodgieter in Lokeren voor 3.985 euro (excl. btw).  
 
Jaarrekening en financieel verslag 2018 
De raad van bestuur nam akte van de jaarrekening 2018 en besloot om het financieel verslag met 
voorstel van winstverdeling voor te dragen als ontwerp aan de Algemene Vergadering. Het 
balanstotaal bedraagt 50.980.712,27 euro; wat een daling ten opzichte van 2017 inhoudt ten 
bedrage van 2.273.553,44 euro. De omzet is met 1.864.420,96 euro gedaald tot 1.429.294,44 euro. 
De te bestemmen winst van het boekjaar bedraagt 201.209,15 euro waarbij wordt voorgesteld om 
46.165 euro uit te keren aan de aandeelhouders en 155.044,15 euro over te boeken naar de 
beschikbare reserve. 
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U kan in het kader van de openbaarheid van bestuur een volledige versie van de notulen opvragen 
mits een brief over te maken aan DDS, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde. 
 
Indien u een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks 
wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer.  

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

