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Deze nieuwsbrief deelt de beslissingen mee van de raad van bestuur van DDS die plaatsvond op 
donderdag 20 februari 2020. 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. 
 
Overname bedrijfspanden – Hoogveld Dendermonde 
Meerkosten architectuurontwerp – oud gemeentehuis Serskamp 
Uittreding gemeente Laarne 
Samenwerking Ida Consult 
Renovatiewerkzaamheden – Catalpa Wetteren 
 
 
Overname bedrijfspanden – Hoogveld Dendermonde 
De raad van bestuur van DDS ging niet akkoord met de overname van de bedrijfspanden gesitueerd 
op Vosmeer nr. 5, 7 en 18 in Dendermonde door Metalcoating nv, tenzij er wordt voorzien in 
bepaalde voorwaarden. 
Op de site komen installaties voor het poederlakken van enerzijds staal en anderzijds aluminium.     
 
Meerkosten architectuurontwerp – bouwproject Serskamp 
Door onverwachte omstandigheden diende het architectenbureau W.A.R.R.P. uit Aalst het ontwerp 
van het bouwproject in Serskamp aan te passen. Naar aanleiding van deze grondige wijziging keurde 
de raad van bestuur de meerkost van 8.623,33 euro (excl. btw) goed. 
 
Uittreding gemeente Laarne 
Naar aanleiding van de uittreding van de gemeente Laarne uit de intercommunale DDS besluit de 
raad van bestuur om na een eerste feedbackgesprek over de waardering van de aandelen de 
onderhandelingen met de gemeente verder te zetten.    
 
Samenwerking Idea Consult 
De raad van bestuur krijgt toelichting bij een vervolgtraject over de toekomst van intercommunale 
DDS door Idea Consult.  
 
Renovatiewerkzaamheden – Catalpa Wetteren 
De raad van bestuur keurt de offerte goed voor de vervanging van een vinylvloer ten bedrage van 
3.101,62 euro (excl. btw) in een appartement in residentie Catalpa in Wetteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
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

