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Deze nieuwsbrief deelt de beslissingen mee van de raad van bestuur van DDS die plaatsvond 
op woensdag 25 augustus 2021 in de maatschappelijke zetel D.D.S. – Bevrijdingslaan 201 – 
9200 Dendermonde..  
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Volmachtenregeling 
De raad van bestuur keurde de geactualiseerde volmachtenregeling goed en laat ze 
publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.  
 
Beleidsplan DDS 2020-2025 
De raad van bestuur nam kennis van de stand van zaken. 
 
Statutenwijziging 
De directie zal samen met meester Rasschaert het nodige doen om de nieuwe statuten klaar 
te hebben tegen eind december 2021. Ze worden, na goedkeuring van de raad van bestuur 
van DDS, geagendeerd op de Algemene Vergadering van juni 2022.  
 
Kostendelende vereniging DDS 
De raad van bestuur nam kennis van de stand van zaken.  
 
Vacatures en aanwerving personeel 

• De raad van bestuur nam er kennis van dat de gesprekken voor een 
infrastructuurontwerper lopende zijn. 

• De raad van bestuur keurde het voorstel goed om een deskundige subsidioloog en 
projectopvolging aan te werven. 

• De raad van bestuur keurde het voorstel goed om een vacature open te zetten voor een 
deskundige lokaal woonbeleid. 

• De raad van bestuur keurde het voorstel goed om een financieel manager aan te 
werven.  

 
Bedrijventerrein D’Helst, Lebbeke 
De raad van bestuur gaat niet akkoord met de overname van het onroerend goed D’Helst 7 
door Licha Invest (exploitatievennootschap Dylanco), tenzij wordt voldaan aan enkele 
specifieke voorwaarden. 
 
Woongebied Vlietberg 

• De raad van bestuur keurde het voorstel goed om bij het Hof van Beroep te Gent beroep 
aan te tekenen tegen het herzieningsvonnis d.d.11/06/2021 jegens MATEXI Oost-
Vlaanderen. 

• De raad van bestuur keurde het voorstel goed om bij het Hof van Beroep te Gent beroep 
aan te tekenen tegen het herzieningsvonnis d.d. 10/06/2021 jegens Hermans & familie 
De Vriendt. 

• De raad van bestuur keurde het voorstel goed om bij het Hof van Beroep te Gent beroep 
aan te tekenen tegen het herzieningsvonnis d.d. 11/06/2021 jegens Ceuppens Rudy. 

• De raad van bestuur nam kennis van de respectievelijke herzieningsvonnissen d.d. 
11/06/2021 jegens familie Van den Steen en Ost-Mannaert en bekrachtigde de 
beslissingen van 20/07/2021 van de directeur en voorzitter. 

 
Bouwteam 
De raad van bestuur nam kennis van de stand van zaken. 
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Oprichting werkgroep ‘Masterplan Bevrijdingslaan 201’ 
De raad van bestuur keurde de aanstelling van Kurt De Graef en Wim Arbijn als 
vertegenwoordigers in deze werkgroep voor Verko en Bart Nobels voor zowel Verko als DDS 
goed. De raad mandateerde de voorzitter en de directeur om 2 vertegenwoordigers voor 
DDS te contacteren. Deze worden voorgesteld op de volgende raad van bestuur. 
 
Klimaat en energie 
De raad van bestuur nam kennis van de stand van zaken. 
 
Selectie externe energiepartner via aanbesteding in functie van het project ‘Gedeelde 
energie is dubbele energie’ 
Dit punt werd uitgesteld. 
 
Handhaving 
De algemeen directeur gaf mondeling een stand van zaken. 
 
Socio-economische raad 
De algemeen directeur en ondervoorzitter Raemdonck gaven mondeling een stand van 
zaken. 
 
Aanstelling extern communicatiebureau 
De raad van bestuur keurde goed dat de gunningsbeslissing van 10 juni 2021 waarbij de 
opdracht werd gegund aan inschrijver MARADONNA, wordt ingetrokken en dat er een 
nieuwe plaatsingsprocedure wordt opgestart om een extern communicatiebureau aan te 
stellen voor DDS. Deze plaatsingsprocedure wordt beperkt tot het uitnodigen van de drie 
ondernemingen die het meest geschikt werden geacht in de ingetrokken procedure. 
 
IGS wonen 
De algemeen directeur gaf mondeling een stand van zaken.  
 
Burgemeestersoverleg 25 juni 2021 
De algemeen directeur gaf mondeling een stand van zaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

