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Deze nieuwsbrief deelt de beslissingen mee van de raad van bestuur van DDS die plaatsvond 
op donderdag 10 juni 2021 via videoconference.  
 
 
Statutaire zaken 
Samenroepen Buitengewone Algemene Vergadering 
Extra fysieke vergadering Raad van Bestuur 
Kostendelende vereniging DDS 
Volmachtenregeling 
 
Personeel 
Evaluaties personeel 
 
Projecten en dienstverlening 
Strategische werkgroep projectfinanciering en financiën 
Werkgroep huisvesting 
Nieuwe huisstijl en website 
Oprichting beleidskader windturbines 
Project Unizo en de provincie Oost-Vlaanderen 
 
Grondbeleid en woningbouw 
Elektriciteitswerken aan diverse gebouwen te Wetteren en Hamme 
Onteigening woongebied Vlietberg 
 
 
Samenroepen Buitengewone Algemene Vergadering  
De raad van bestuur besloot de Buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen op 
maandag 6 december 2021 om 20 uur in het kantoor van DDS te Dendermonde en keurde 
de agenda goed. De raad ging principieel akkoord met de verantwoordingsnota ‘Uittreding 
gemeente Laarne uit D.D.S.’ 
 
Extra fysieke vergadering Raad van Bestuur 
De raad van bestuur ging akkoord met het voorstel voor een extra fysieke vergadering op 
woensdag 25 augustus om 18 uur. 
 
Kostendelende vereniging DDS 
• Algemeen directeur Kris Dooms gaf mondeling een stand van zaken. 
• De raad van bestuur ging akkoord met het procesverloop KDV D.D.S. ‘dienstverlening’ en 

‘projectontwikkeling’. 
• De raad van bestuur ging akkoord met de 2 modelcontracten 

samenwerkingsovereenkomst KDV DDS en DDS en gaf een mandaat aan de voorzitter en 
de algemeen directeur om contracten betreffende KDV DDS te tekenen. 

• De raad van bestuur ging akkoord met de KDV DDS tarievenlijst 2021. 
 
Volmachtenregeling 
De raad van bestuur nam er kennis van dat dit punt wordt verschoven naar de volgende raad 
van bestuur.  
 
Evaluaties personeel 
De raad van bestuur nam akte van de evaluaties van het personeel. 
 
 
 
 



 

        NIEUWSBRIEF 2021/07 
      

  

 

Strategische werkgroep projectfinanciering en financiën 
De raad van bestuur nam er kennis van dat de werkgroep op 1 juni 2021 vergaderde om de 
punten over het procesverloop, de samenwerkingscontracten en de tarievenlijst van de 
kostendelende vereniging DDS te bespreken en goed te keuren. 
 
Werkgroep huisvesting 
De raad van bestuur ging principieel akkoord met de keuze van de D.D.S.-site.  
 
Nieuwe huisstijl en website  
De raad van bestuur besloot de opdracht te gunnen aan extern communicatiebureau 
Maradonna.  
 
Oprichting beleidskader windturbines 
De raad van bestuur ging akkoord met het voorstel om de komende 2 jaar geen recht van 
opstal of erfdienstbaarheid te verlenen aan entiteiten die een vergunningsaanvraag indienen 
voor de bouw en exploitatie van een windturbine. Tijdens die termijn zal DDS in 
samenwerking met de betrokken partijen een beleidskader opstellen.  
 
Project Unizo en de provincie Oost-Vlaanderen 
De provincie, Unizo en de 4 streekintercommunales willen een gezamenlijk platform 
oprichten voor aanbestedingen/regioleverancier. De raad van bestuur ging akkoord met het 
voorstel hieromtrent.  
 
Elektriciteitswerken aan diverse gebouwen te Wetteren en Hamme 
De raad van bestuur ging akkoord met het voorstel om de offerte van firma EIW uit 
Wetteren goed te keuren.  
 
Onteigening woongebied Vlietberg 
De raad van bestuur nam kennis van het herzieningsvonnis en ging akkoord om hoger 
beroep aan te tekenen. 
 
 
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

