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Deze nieuwsbrief deelt de beslissingen mee van de raad van bestuur van DDS die plaatsvond op 
donderdag 23 april 2020 via videoconference. 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. 
 
Samenroepen algemene vergadering 
Jaarrekening 2019 
Protocol inhoudende rechtspositieregeling 
Cassatievoorziening onteigeningsprocedures familie Warrot 
Aanleg voetpaden – Diepenbroek Wetteren 
Onderhandelingsprocedure vernieuwing daken – Wichelen 
Maatregelen huurbetalingen 
Kennisname vonnissen – Vlietberg Dendermonde 

Samenroepen algemene vergadering 
De raad van bestuur van intercommunale DDS heeft besloten om de algemene vergadering samen te 
roepen op dinsdag 9 juni 2020 om 19 uur in de kantoren van DDS-Verko. Indien de situatie omwille 
van COVID-19 nog niet genormaliseerd zou zijn en de vergadering dus niet kan plaatsvinden,  wil de 
raad van bestuur de vergadering, op basis van artikel 455 van het Decreet Lokaal Bestuur, verdagen 
naar woensdag 2 september 2020 om 19 uur. 
 
Jaarrekening 2019 
Waarnemend algemeen directeur Peter De Leeuw geeft toelichting bij de jaarrekening 2019.  
 
Protocol inhoudende rechtspositieregeling 
De voorzitter geeft toelichting bij de stand van zaken betreffende het protocol inhoudende 
rechtspositieregeling en vroeg de raad van bestuur om goedkeuring van het protocol onder 
voorbehoud. 
 
Cassatievoorziening onteigeningsprocedure familie Warrot 
De raad van bestuur nam kennis van de betekening van de voorziening in cassatie tegen het arrest 
van het Hof van Beroep te Brussel van 4 december 2019 in de rechtszaak Warrot/DDS en besloot om 
advocaat Johan Verbist aan te stellen voor het behartigen van deze zaak . 
 
Aanleg voetpaden – Diepenbroek Wetteren 
Met het oog op de gefaseerde uitvoering van voetpaden in het verkavelingsgebied Diepenbroek in 
Wetteren besloot de raad van bestuur om de prijsaanpassingen van de aangeduide aannemer 
Wegenwerken De Moor goed te keuren voor de 2de fase. 
 
Onderhandelingsprocedure vernieuwing daken – Wichelen 
De raad van bestuur ging akkoord met het organiseren van een onderhandelingsprocedure met de 
voorgestelde kandidaat-aannemers voor de vernieuwing van de dakbedekking van de garages van 14 
huurwoningen te Reukens in Schellebelle.  
 
Maatregelen huurbetalingen 
In het kader van de coronacrisis keurde de raad van bestuur maatregelen goed voor 
huurbetalingsuitstel onder bepaalde voorwaarden voor de woningen, appartementen en 
handelspanden in het bezit van DDS. 
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Kennisname vonnissen – Vlietberg Dendermonde 
De raad van bestuur nam kennis van de vonnissen en de aangekondigde herziening door Matexi 
Oost-Vlaanderen met betrekking tot onteigeningen in het verkavelingsgebied Vlietberg in 
Dendermonde en bekrachtigde het mandaat van advocaat Sven Boullart voor de opvolging van de 
herzieningsprocedures en eventuele latere gerechtelijke procedures.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

