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Deze nieuwsbrief deelt de beslissingen mee van de raad van bestuur van DDS die plaatsvond 
op 21 oktober 2021 in de maatschappelijke zetel D.D.S. – Bevrijdingslaan 201 – 9200 
Dendermonde. 
 
 
STATUTAIRE ZAKEN 
Verzoekschrift aan de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (dienst BTW) 
Bijzondere Algemene Vergadering  
 
FINANCIËN 
Kostendelende vereniging D.D.S. 
Begroting 2022 
 
HR 
Leveren van dranken 
 
ECONOMISCHE EXPANSIE 
Bedrijventerrein Hoogveld, Dendermonde 
Bedrijventerrein Zwaarveld, Hamme 
 
BOUWTEAM 
Samenwerkingsovereenkomst D.D.S.-KDV “Globaal Project Zandstraat Berlare” gemeente 
Berlare 
Werkgroep Masterplan 
 
KLIMAAT EN ENERGIE 
Samenwerkingsovereenkomst D.D.S.-KDV “Raamovereenkomst klimaat en energie” 
gemeente Buggenhout 
Samenwerkingsovereenkomst D.D.S-KDV “Raamovereenkomst klimaat en energie” 
gemeente Berlare 
Samenwerkingsovereenkomst D.D.S-KDV “Raamovereenkomst klimaat en energie” stad 
Dendermonde 
 
HANDHAVING 
Samenwerkingsovereenkomst D.D.S.-KDV “Raamovereenkomst handhaving ruimtelijke 
ordening” gemeente Buggenhout 
Samenwerkingsovereenkomst D.D.S.-KDV “Raamovereenkomst handhaving ruimtelijke 
ordening” gemeente Berlare 
Samenwerkingsovereenkomst D.D.S.-KDV “Raamovereenkomst handhaving ruimtelijke 
ordening” stad Dendermonde 
 
 
SOCIO-ECONOMISCHE RAAD 
1ste vergadering 
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COMMUNICATIE 
Gunning onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor diensten - 
gemotiveerde gunningsbeslissing 
 
IGS WONEN 
Stand van zaken 
 
DIVERSEN 
Projectoproep Digibanken 
Regionaal overlegplatform duaal leren 
 
************************************************** 
 
Verzoekschrift aan de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (dienst BTW) 
Als reactie op de wetswijziging van 27 juni 2021 zal Interleuven mede op initiatief van DDS 
een parlementaire vraag stellen aan de minister van Financiën, en stuurde DDS een 
verzoekschrift aan de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (dienst BTW). De raad van 
bestuur nam kennis.   
 
Bijzondere Algemene Vergadering 
De raad van bestuur besloot om de Bijzondere Algemene Vergadering samen te roepen op 6 
december 2021 en keurde de agenda goed. 
 
Kostendelende vereniging D.D.S. 
De raad van bestuur nam kennis van de status. 
 
Begroting 2022 
De raad van bestuur keurde de begroting DDS 2022 goed. 
 
Leveren van dranken 
De raad van bestuur keurde het voorstel goed om het bestaande contract met De 
Landtsheer Emmanuel een tweede keer te verlengen met 1 jaar tot 31 december 2022. 
 
Bedrijventerrein Hoogveld, Dendermonde 
De raad van bestuur ging naar aanleiding van de ingediende aanvraag voor de overname van 
het onroerend goed te Dendermonde, Hoogveld 98A  niet akkoord met de overname door 
de kandidaat-koper. 
 
Bedrijventerrein Zwaarveld, Hamme 
De raad van bestuur keurde de aanpassing goed van de tekst van de 
vierpartijenovereenkomst mbt de onroerende leasing van Zwaarveld 53+ door Belfius Lease 
Services aan Windey nv.  
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Samenwerkingsovereenkomst D.D.S.-KDV “Globaal Project Zandstraat Berlare” gemeente 
Berlare 
De raad van bestuur nam kennis van het voorstel om 

- kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst “Globaal Project Zandstraat 
Berlare” van 8 september 2021 en van het besluit van het college van burgemeester 
en schepenen van Berlare van 1 september 2021; 

- deze samenwerkingsovereenkomst te aanvaarden. 
 
Werkgroep Masterplan 
De raad van bestuur gaf goedkeuring om de voorgestelde principes en onderzoeken verder 
uit te werken. 
 
Samenwerkingsovereenkomst D.D.S.-KDV “Raamovereenkomst klimaat en energie” 
gemeente Buggenhout 
De raad van bestuur nam kennis van het voorstel om: 

- kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst “Raamovereenkomst klimaat 
en energie” van 14 september 2021 en van het besluit van het college van 
burgemeester en schepenen van Buggenhout van 31 augustus 2021; 

- deze samenwerkingsovereenkomst te aanvaarden. 
 
Samenwerkingsovereenkomst D.D.S-KDV “Raamovereenkomst klimaat en energie” 
gemeente Berlare 
De raad van bestuur nam kennis van het voorstel om: 

- kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst “Raamovereenkomst klimaat 
en energie” van 20 september 2021 en van het besluit van het college van 
burgemeester en schepenen van Berlare van 15 september 2021; 

- deze samenwerkingsovereenkomst te aanvaarden. 
 
Samenwerkingsovereenkomst D.D.S-KDV “Raamovereenkomst klimaat en energie” stad 
Dendermonde 
De raad van bestuur nam kennis van het voorstel om: 

- kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst “Raamovereenkomst klimaat 
en energie” van 21 september 2021 en van het besluit van het college van 
burgemeester en schepenen van Dendermonde van 6 september 2021; 

- deze samenwerkingsovereenkomst te aanvaarden. 
 
Samenwerkingsovereenkomst D.D.S.-KDV “Raamovereenkomst handhaving ruimtelijke 
ordening” gemeente Buggenhout 
De raad van bestuur nam kennis van het voorstel om: 

- kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst “Raamovereenkomst 
handhaving ruimtelijke ordening” van 14 september 2021 en van het besluit van het 
college van burgemeester en schepenen van Buggenhout van 31 augustus 2021; 

- deze samenwerkingsovereenkomst te aanvaarden. 
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Samenwerkingsovereenkomst D.D.S.-KDV “Raamovereenkomst handhaving ruimtelijke 
ordening” gemeente Berlare 
De raad van bestuur nam kennis van het voorstel om: 

- kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst “Raamovereenkomst 
handhaving ruimtelijke ordening” van 20 september 2021 en van het besluit van het 
college van burgemeester en schepenen van Berlare van 15 september 2021; 

- deze samenwerkingsovereenkomst te aanvaarden. 
 
Samenwerkingsovereenkomst D.D.S.-KDV “Raamovereenkomst handhaving ruimtelijke 
ordening” stad Dendermonde 
De raad van bestuur nam kennis van het voorstel om: 

- kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst “Raamovereenkomst 
handhaving ruimtelijke ordening” van 21 september 2021 en van het besluit van het 
college van burgemeester en schepenen van Dendermonde van 6 september 2021; 

- deze samenwerkingsovereenkomst te aanvaarden. 
 
1ste vergadering socio-economische raad 
De raad van bestuur keurde de datum van de opstartvergadering – 24 november 2021 – en 
de agenda goed.  
 
Gunning onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor diensten - 
gemotiveerde gunningsbeslissing 
De raad van Bestuur gunde de opdracht om als extern communicatiebureau de identiteit en 
missie van DDS mee te helpen uitdragen aan Maradonna GCV. 
 
IGS Wonen 
De raad van bestuur nam kennis van een mondelinge stand van zaken. 
 
Projectoproep Digibanken 
In het kader van de projectoproep betreffende Digibanken hebben de algemeen directeur 
en de coördinator streekoverleg van DDS op 26 oktober een meeting met de bevoegde 
schepen in Hamme. De raad van bestuur nam kennis. 
 
Regionaal overlegplatform duaal leren 
Het regionaal overlegplatform Duaal Leren vindt plaats op 22 november. De algemeen 
directeurs van DDS en Interwaas en de coördinator streekoverleg van DDS/Interwaas zullen 
aanwezig zijn. De raad van bestuur nam kennis. 
 
 
 
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

