
 
NIEUWSBRIEF 2019/13 

Deze nieuwsbrief deelt de beslissingen mee van de raad van bestuur van DDS die plaatsvond op 
maandag 9 december 2019. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de items die verder 
uitgebreid aan bod komen. Tip om minder te scrollen: met een eenvoudige klik op het gewenste 
onderwerp in de inhoudstafel komt u onmiddellijk terecht op de juiste locatie in deze nieuwsbrief. 
 
Aanpassing verhuurovereenkomst – ABOG Vantegem Wetteren 
Terugkoop onroerend goed – Hoogveld Dendermonde 
Vervanging dakventilator – Residentie Dahlia Wetteren 
Aanpassing loonbarema’s 
Personeelsnieuws 
 
Aanpassing verhuurovereenkomst – ABOG Vantegem Wetteren 
De raad van bestuur keurde onder bepaalde voorwaarden de huurovereenkomst goed met het 
bedrijf ABOG, gevestigd op het bedrijventerrein Vantegem in Wetteren voor het gebruik van een 
vrijliggende zone  voor het stallen van voertuigen en containers. 
 
Terugkoop onroerend goed – Hoogveld Dendermonde 
De raad van bestuur besloot over te gaan tot terugkoop van het onroerend goed gevestigd aan het 
Hoogveld nr. 87 (eigendom Windey nv) in Dendermonde en de algemeen waarnemend directeur te 
machtigen om alle juridische stappen te zetten die nodig zijn om de terugkoop te realiseren. 
 
Vervanging dakventilator – Residentie Dahlia Wetteren 
Op basis van de resultaten van een offertevraag voor het vervangen van een dakventilator in 
residentie Dahlia in Wetteren besloot de raad van bestuur om de opdracht voor deze werken toe te 
wijzen aan de firma Airtechnologies (Moeskroen) voor een bedrag van 3.046,88 euro (excl. btw), 
rekening houdend met de aanpassing van de prijs op basis van de werkelijk gepresteerde werkuren. 
 
Aanpassing loonbarema’s 
De waarnemend algemeen directeur geeft toelichting bij de bestaande functieclassificatie en de 
bijhorende loonbarema’s. 
 
Personeelsnieuws 
Alle medewerkers zijn welkom op de personeelsvergadering van 20 december 2019 om 13 uur in de 
grote zaal. 
Aansluitend zijn er broodjes voorzien. Graag uw aanwezigheid uiterlijk op 13 december melden bij 
uw direct leidinggevende. 
 
 
 
 
 
 
 
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

