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Deze nieuwsbrief deelt de beslissingen mee van de raad van bestuur van DDS die plaatsvond op 
donderdag 22 april 2021 via videoconference. 
 
Statutaire zaken 
Kostendelende vereniging DDS 
Opdrachtencentrale duurzame voertuigen 
 
Grondbeleid en woningbouw 
Project ‘Oud gemeentehuis’ – Serskamp 
Herstelling defect HVAC-installatie – Vantegem Wetteren  
Elektriciteitswerken huurwoningen – Hamme en Wetteren 
 
Economische expansie 
Terugkooprecht Sanimmo – Dendermonde 
Terugkooprecht Windey – Hoogveld Dendermonde 
Aankoop onroerend goed door Vondelmolen Logistics – Hoogveld Dendermonde 
Partiële splitsing Typografics – Zwaarveld Hamme 
 
Personeel 
Personeel 
Tijdsregistratiesysteem 
Cao-onderhandelingen 
 
Projecten en dienstverlening 
Stand van zaken interne werkgroepen 
Keuze communicatiebureau 
 
 
Kostendelende vereniging DDS 
De gemeenteraden van Buggenhout, Hamme, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele beslissen in april 
2021 over hun toetreding tot de kostendelende vereniging DDS. 
De gemeenten Berlare en Dendermonde hebben al en positieve beslissing genomen. 
 
Opdrachtencentrale duurzame voertuigen 
Na de principiële goedkeuring van de raad van bestuur van DDS betreffende het 
samenwerkingsvoorstel van IGEMO is het nu wachten op de definitieve overeenkomst die IGEMO zal 
schrijven.  
De samenwerking focust op de aankoop van duurzame voertuigen via een opdrachtencentrale.   
 
Project ‘Oud gemeentehuis’ – Serskamp 
Na het voeren van een openbare procedure heeft de raad van bestuur beslist om de opdracht voor 
het oprichten van een nieuwbouw met een gelijkvloerse handelsruimte en 2 appartementen in 
Serskamp te gunnen aan de bouwonderneming Vekemans & Zoon nv uit Dendermonde. 
 
Herstelling defect HVAC-installatie – Vantegem Wetteren  
De raad van bestuur heeft de offerte van de firma Vinci goedgekeurd voor de vervanging van de 
defecte koelbatterij aan de HVAC-installatie van het bedrijfsgebouw te Vantegem Wetteren voor een 
bedrag van 9.050,45 EUR (excl. btw). 
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Elektriciteitswerken huurwoningen – Hamme en Wetteren 
Met het oog op de invoering van het capaciteitstarief in Vlaanderen keurt de raad van bestuur het 
voorstel goed om een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te organiseren met de 
geselecteerde kandidaat-bedrijven voor de nodige elektriciteitswerken in onze huurwoningen in 
Hamme en Wetteren. 
 
Terugkooprecht Sanimmo – Dendermonde 
Naar aanleiding van een juridische zaak tussen DDS en het bedrijf Sanimmo uit Dendermonde nam 
de raad van bestuur kennis van het arrest van het hof van beroep te Gent van 18 maart 2021. 
 
Terugkooprecht Windey – Hoogveld Dendermonde 
De raad van bestuur nam kennis van het vonnis van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling 
Dendermonde en besloot akkoord te gaan met voorgestelde vervolgstappen.   
 
Aankoop onroerend goed door Vondelmolen Logistics – Hoogveld Dendermonde 
De raad van bestuur besloot om niet akkoord te gaan met de aankoop van het onroerend goed 
gevestigd te Bosveld nr. 22 Dendermonde (Hoogveld J) door de nieuw op te richten vennootschap 
Vondelmolen Logistics bv, tenzij aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Vondelmolen Logistics 
wil via deze aankoop alle magazijnactiviteiten centraliseren. 
 
Partiële splitsing Typografics – Zwaarveld Hamme 
De raad van bestuur keurde onder bepaalde voorwaarden de vraag tot partiële splitsing van de firma 
Typografics goed (afsplitsing vruchtgebruik van het onroerend goed te Hamme, Zwaarveld 45 naar de 
patrimoniumvennootschap Izydoor bv). 
 
Personeel 
HR-manager Dagmar Van Doorsselaer gaf een stand van zaken bij de vacatures en aanwerving van 
nieuw personeel. 
 
Tijdsregistratiesysteem 
De raad van bestuur keurde het voorstel goed voor de aankoop van een nieuw 
tijdsregistratiesysteem dat bovendien ondersteuning kan bieden bij projectregistratie.  
 
Cao-onderhandelingen 
HR-manager Dagmar Van Doorsselaer geeft toelichting bij de cao-onderhandelingen.  
 
Stand van zaken interne werkgroepen 
Directeur Kris Dooms gaf toelichting over de werkgroepen ‘bedrijventerreinen’, ‘huisvesting’ en 
‘projectfinanciering en financiën’.  
 
Keuze communicatiebureau 
Directeur Kris Dooms gaf toelichting over het verloop van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking in de zoektocht naar een communicatiebureau dat ons zal begeleiden 
bij de ontwikkeling van een passende communicatiestrategie en communicatiedragers. 
 
 
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

