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Deze nieuwsbrief deelt de beslissingen mee van de raad van bestuur van DDS die plaatsvond op 
donderdag  15 oktober 2020. 
 
Overname bedrijfspand Hoogveld 22 – Dendermonde 
EPC’s – gemeenschappelijke delen huurwoningen 
Algemene Vergadering: 7 december 2020 
Begroting 2021 
Drankenleverancier 
Goedkeuring functieprofielen 
Samenstelling werkgroepen 
Werkzaamheden museum Berlare 
 
 
Overname bedrijfspand Hoogveld 22 - Dendermonde 
De raad van bestuur van DDS ging onder bepaalde voorwaarden akkoord met de aankoop van het 
bedrijfspand op het Hoogveld nr. 22 in Dendermonde door het garagebedrijf Rogiers. Het bedrijf wil 
graag investeren in een extra bedrijfspand voor de vestiging van een carrosserieafdeling. Rogiers telt 
2 zaakvoerders, 19 medewerkers en voorziet in de aanwerving van 5 extra werknemers tegen eind 
2021.  
 
EPC’s – gemeenschappelijke delen huurwoningen 
De raad van bestuur ging akkoord met het opstellen van 18 energieprestatiecertificaten voor de 
gemeenschappelijke delen van de huurwoningen. De opdracht wordt gegund aan Vinçotte uit 
Zwijnaarde voor een bedrag van 6.402,24 euro (excl. btw). 
 
Algemene Vergadering: 7 december 2020 
Omwille van Covid-19 besloot de raad van bestuur om de Algemene Vergadering van maandag 7 
december 2020 via een online vergadering (Teams) te organiseren.  
 
Begroting 2021 
De directeur gaf toelichting over de begroting 2021. 
 
Drankenleverancier 
De raad van bestuurde keurde met een jaar de verlenging goed van de overeenkomst met 
drankenleverancier De Landtsheer Emmanuel uit Buggenhout. 
 
Goedkeuring functieprofielen 
De hr-manager gaf toelichting bij het aanwervingsplan. De raad van bestuur keurde de voorgestelde 
functieprofielen goed. 
 
Samenstelling werkgroepen 
De raad van bestuur doet een oproep voor kandidaatstelling voor de werkgroep ‘huisvesting’ en de 
werkgroep ‘actualisering beheer bedrijventerreinen’. 
 
Werkzaamheden museum Berlare 
De raad van bestuur keurde de vervanging goed van de septische tank en pompen in het museum 
van Berlare. De opdracht wordt gegund aan De Visscher Heating uit Berlare voor een bedrag van 
8.109,69 euro (excl. btw).  



 
NIEUWSBRIEF 2020/11 

2 
 

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

