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Deze nieuwsbrief deelt de beslissingen mee van de raad van bestuur van DDS die plaatsvond op 
donderdag 18 maart 2021.  
 
Financiën 
Jaarrekening 2020 
Financieel verslag van de raad van bestuur 
 
Statutair 
Vastleggen agenda en datum AV 
Kostendelende vereniging DDS 
Juridisch raamakkoord 
Opdrachtencentrale: duurzame voertuigen 
Aanpassing raamakkoord Valckenier 
 
Grondbeleid en woningbouw 
Wetteren, Diepenbroek – residentie Villa Tilia 
 
Economische expansie 
Dendermonde, Hoogveld –Industrieweg 7 
Dendermonde, Hoogveld –Bosveld 22 
Hamme, Zwaarveld – Zwaarveld 53 
Hamme, Zwaarveld – Zwaarveld 58 
 
Personeel 
Stand van zaken vacatures 
Feedback cao-onderhandelingen 
 
Projecten en dienstverlening 
Werkgroep bedrijventerreinen 
Nieuwe huisstijl en website DDS 
Overleg burgemeesters en nieuwe directeur DDS 
Idea Consult 
 
Diversen 
Streekfonds 
Streekoverleg 
Voka en Unizo 
Vergroening wagenpark 
 
 
 
 
 
Jaarrekening 2020 
De raad van bestuur neemt akte van de jaarrekening van 2020. 
 
Financieel verslag van de raad van bestuur 
De raad van bestuur keurt het financieel verslag goed. 
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Vastleggen agenda en datum AV 
De raad van bestuur beslist om de algemene vergadering samen te roepen op dinsdag 8 juni 2021 om 
19u en keurt de agenda goed. Gezien de huidige Corona-maatregelen zal deze vergadering digitaal 
verlopen. 
 
Kostendelende vereniging DDS 
De raad van bestuur geeft haar goedkeuring voor de oprichting van een kostendelende vereniging 
DDS. 
 
Juridisch raamakkoord 
De raad van bestuur beslist om het juridisch raamakkoord te gunnen aan het kantoor Rasschaert uit 
Erper-Mere. Het raamakkoord start op 18 maart 2021 en eindigt op 17 maart 2025. 
 
Opdrachtencentrale: duurzame voertuigen 
De raad van bestuur gaat akkoord met beide scenario’s wat betreft de financiële verdeling tussen de 
streekintercommunales. 
 
Aanpassing raamakkoord Valckenier 
De raad van bestuur keurt de aanvullende modaliteiten met betrekking tot het raamcontract voor 
het faciliteren van elektrische deelwagens goed. 
 
Wetteren, Diepenbroek – residentie Villa Tilia 
De raad van bestuur gaat akkoord met de gesplitste verkoop voor met verhuring van appartement 
D2 en paring P10 van residentie Villa Tilia.  
 
Dendermonde, Hoogveld –Industrieweg 7 
De raad van bestuur gaat niet akkoord met de verkoop van het onroerend goed Industrieweg 7 door 
de firma V.O.S. tenzij wordt voldaan aan enkele specifieke voorwaarden. 
 
Dendermonde, Hoogveld –Bosveld 22 
Dit punt wordt uitgesteld. 
 
Hamme, Zwaarveld – Zwaarveld 53 
De raad van bestuur gaat niet akkoord met de overname van het onroerend goed Zwaarveld 53 door 
de firma Windey Management bv, tenzij wordt voldaan aan enkele specifieke voorwaarden. 
 
Hamme, Zwaarveld – Zwaarveld 58 
De raad van bestuur gaat niet akkoord met de overname van het onroerend goed Zwaarveld 58 door 
de firma P&DC bv, tenzij wordt voldaan aan enkele specifieke voorwaarden.  
 
Stand van zaken vacatures 
De raad van bestuur neemt kennis. 
 
Feedback cao-onderhandelingen  
De raad van bestuur neemt kennis van de onderhandelingen geeft het mandaat aan de directie om 
met verschillende partners in het kader van het loon- en functiehuis verder te onderhandelen. 
 
Werkgroep bedrijventerreinen 
De raad van bestuur neemt kennis van de activiteiten van de werkgroep. 
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Nieuwe huisstijl en website DDS 
De raad van bestuur gaat akkoord met de voorgestelde retroplanning en mandateert de opdracht 
‘Nieuwe huisstijl en website DDS’ aan de directie. 
 
Overleg burgemeesters en nieuwe directeur DDS 
De raad van bestuur neemt kennis van het kennismakingsoverleg van de nieuwe directeur van DDS 
met de burgemeesters.  
 
Idea consult 
De raad van bestuur beslist om zich voor verschillende subsidiedossiers te laten begeleiden door Idea 
Consult. 
 
Streekfonds 
De raad van bestuur gaat akkoord met voorstel om de algemeen directeur als bestuurder te laten 
zetelen in de vzw Streekprojecten. 
 
Streekoverleg 
De raad van bestuur gaat akkoord met het loonvoorstel in afwachting van een definitief akkoord 
betreffende enkele voorwaarden. 
 
Voka en Unizo 
De raad van bestuur neemt kennis van de ontmoetingen tussen de algemeen directeur en de 
directeur van Unizo Oost-Vlaanderen en Voka Dendermonde. 
 
Vergroening wagenpark 
De raad van bestuur gaat akkoord met voorgestelde mobiliteitsbudget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

