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Deze nieuwsbrief deelt de beslissingen mee van de raad van bestuur van DDS die via 
videoconference plaatsvond op donderdag 20 januari 2022.  
Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de items die verder uitgebreid aan bod komen. 
 

STATUTAIRE ZAKEN 
Verzoekschrift Algemene Administratie van de Fiscaliteit 
Schrijven aan de minister van Financiën 
Oprichting rechtspersoon KDV DDS en goedkeuring statuten KDV DDS 
Statutenwijziging DDS 
Algemene Vergadering DDS 
Ontslagname tweede ondervoorzitter 
 

FINANCIËN 
Tarievenlijst KDV DDS 2022 
Stand van zaken KDV DDS 
 

HR 
Vacatures 
Onderhandeling vakbonden 
Preventieadviseur 
 

ECONOMISCHE EXPANSIE 
Groenonderhoud patrimonium DDS 
Woongebied Vlietberg 
 

BOUWTEAM 
Bouwcoördinatie renovatie Pastorie – Buggenhout 
Globaal project IBO Opstal – Buggenhout 
Globaal project sportcentrum ‘De Pit’ – Buggenhout 
Raamovereenkomst ruimtelijke ordening – Zele 
Bouwcoördinatie Lokerenbaan – Zele 
Globaal project Rijkswachtsite Kouterstraat – Zele 
Meeting Vlaamse Bouwmeester 
Publicatie open oproep Vlaamse Bouwmeester 

KLIMAAT EN ENERGIE 
Raamovereenkomst klimaat en energie – Lebbeke 
Raamovereenkomst klimaat en energie – Wichelen 
Raamovereenkomst klimaat en energie – Zele 
Aanplant duurzame haagstructuur 
 

HANDHAVING 
Raamovereenkomst handhaving ruimtelijke ordening – Lebbeke 
Raamovereenkomst handhaving ruimtelijke ordening – Wichelen 
Raamovereenkomst handhaving ruimtelijke ordening – Zele 
 

SOCIO-ECONOMISCHE RAAD 
Stand van zaken socio-economische raad Dender  
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COMMUNICATIE 
Stand van zaken Communicatie 

IGS WONEN 
Stand van zaken IGS Wonen 
 

STREEKFONDS OOST-VLAANDEREN 
Stand van zaken Streekfonds Oost-Vlaanderen 
 

 
Verzoekschrift Algemene Administratie van de Fiscaliteit 
De raad van bestuur van DDS nam kennis van het schriftelijk antwoord van de Algemene 
Administratie van de Fiscaliteit naar aanleiding van vragen om ons als KDV in regel te stellen met de 
gewijzigde wetgeving.  
 
Schrijven aan de minister van Financiën 
De raad van bestuur nam kennis van het initiatief van algemeen directeur Kris Dooms om een 
multidisciplinaire werkgroep samen te stellen. Deze werkgroep maakte een brief op voor de minister 
van Financiën en werd door de voorzitter verstuurd.   
 
Statutenwijziging DDS 
De raad van bestuur ging akkoord met de gewijzigde statuten.  
 
Algemene Vergadering DDS 
De raad van bestuur besloot om de Algemene Vergadering samen te roepen op dinsdag 14 juni 2022.  
 
Ontslagname tweede ondervoorzitter 
De raad van bestuur nam kennis van de ontslagname van André Raemdonck als bestuurder en 
ondervoorzitter van DDS.  
 
Tarievenlijst KDV DDS 2022 
De raad van bestuur keurde de voorgestelde tarievenlijst ‘KDV DDS 2022’ goed.  
 
Stand van zaken  KDV DDS 
De raad van bestuur nam kennis van de Uitbatingsvergroting Dienstverlening.  
 
Vacatures 
Op 1 maart 2022 start de deskundige lokaal woonbeleid en de financieel manager. 
De gesprekken voor de aanwerving van een subsidioloog en bouwcoördinator zijn lopende. 
 
Onderhandeling vakbonden 
De raad van bestuur nam kennis van een stand van zaken betreffende de onderhandelingen met de 
vakbonden.  
 
Preventieadviseur 
De raad van bestuur besloot om akkoord te gaan met de opstart van de nieuwe dienstverlening 
‘preventieadviseur’ in samenwerking met Solva.   
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Groenonderhoud patrimonium DDS 
Op basis van de resultaten van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking besloot de raad van bestuur om de opdracht voor het groenonderhoud van het 
residentieel patrimonium te gunnen aan Hubo Niels – Green feelings voor een bedrag van 25.756,67 
euro (incl. btw) voor het basisperceel. De opdracht voor het groenonderhoud van de kantoorsite 
DDS-Verko is eveneens voor Hubo Niels – Green feelings voor een bedrag van 24.941,73 euro (incl. 
btw) voor het basisperceel. De opdracht voor het groenonderhoud van de industrieterreinen werd 
toegewezen aan Wase Werkplaats vzw voor een bedrag van 7.663,04 euro (incl. btw) voor het 
basisperceel. 
 
Woongebied Vlietberg 
De raad van bestuur ging onder bepaalde voorwaarden principieel akkoord met de mogelijkheid tot 
het vestigen van een recht van overgang en recht tot aanbrengen van ondergrondse nutsleidingen op 
een strook grond van DDS langsheen de Vlietbergstraat met het oog op de ontsluiting en mogelijke 
bebouwing van een aanpalend perceel.   
 
Bouwcoördinatie renovatie Pastorie – Buggenhout  
De raad van bestuur ging akkoord met het voorstel voor de samenwerkingsovereenkomst 
‘Bouwcoördinatie renovatie Pastorie’ met de gemeente Buggenhout.  

Globaal project IBO Opstal – Buggenhout 
De raad van bestuur ging akkoord met het voorstel voor de samenwerkingsovereenkomst ‘Globaal 
project IBO Opstal’ met de gemeente Buggenhout. 
 
Globaal project sportcentrum ‘De Pit’ – Buggenhout 
De raad van bestuur ging akkoord met het voorstel voor de samenwerkingsovereenkomst ‘Globaal 
project sportcentrum De Pit’ met de gemeente Buggenhout. 
 
Raamovereenkomst ruimtelijke ordening – Zele 
De raad van bestuur ging akkoord met het voorstel voor de samenwerkingsovereenkomst 
‘Raamovereenkomst ruimtelijke ordening’ met de gemeente Zele. 
 
Bouwcoördinatie Lokerenbaan – Zele 
De raad van bestuur ging akkoord met het voorstel voor de samenwerkingsovereenkomst 
‘Bouwcoördinatie Lokerenbaan’ met de gemeente Zele. 
 
Globaal project Rijkswachtsite Kouterstraat – Zele 
De raad van bestuur ging akkoord met het voorstel voor de samenwerkingsovereenkomst ‘Globaal 
project Rijkswachtsite Kouterstraat’ met de gemeente Zele. 
 
Meeting Vlaamse Bouwmeester 
Op basis van een meeting met de Vlaamse Bouwmeester op 23 december 2021 besloot de raad van 
bestuur om de voorgestelde ereloonvork aan te passen.  

Publicatie open oproep Vlaamse Bouwmeester 
De raad van bestuur nam kennis van de open oproep die de Vlaamse Bouwmeester lanceerde op 14 
januari 2022.  

Raamovereenkomst klimaat en energie – Lebbeke 
De raad van bestuur ging akkoord met het voorstel voor de samenwerkingsovereenkomst 
‘Raamovereenkomst klimaat en energie’ met de gemeente Lebbeke. 
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Raamovereenkomst klimaat en energie – Wichelen 
De raad van bestuur ging akkoord met het voorstel voor de samenwerkingsovereenkomst 
‘Raamovereenkomst klimaat en energie’ met de gemeente Wichelen. 
 
Raamovereenkomst klimaat en energie – Zele 
De raad van bestuur ging akkoord met het voorstel voor de samenwerkingsovereenkomst 
‘Raamovereenkomst klimaat en energie’ met de gemeente Zele. 
 
Aanplant duurzame haagstructuur 
De raad van bestuur nam kennis van de aanplant van een duurzame haagstructuur (ca. 2.000 m²) ter 
hoogte van het zonnepark. 
Het project kost 1.460 euro: 80% wordt betaald door de provincie, 20% door de stad Dendermonde.  
 
Raamovereenkomst handhaving ruimtelijke ordening – Lebbeke 
De raad van bestuur ging akkoord met het voorstel voor de samenwerkingsovereenkomst 
‘Raamovereenkomst handhaving ruimtelijke ordening’ met de gemeente Lebbeke. 
 
Raamovereenkomst handhaving ruimtelijke ordening – Wichelen 
De raad van bestuur ging akkoord met het voorstel voor de samenwerkingsovereenkomst 
‘Raamovereenkomst handhaving ruimtelijke ordening’ met de gemeente Wichelen. 
 
Raamovereenkomst handhaving ruimtelijke ordening – Zele 
De raad van bestuur ging akkoord met het voorstel voor de samenwerkingsovereenkomst 
‘Raamovereenkomst handhaving ruimtelijke ordening’ met de gemeente Zele. 
 
Stand van zaken socio-economische raad Dender 
De algemeen directeur gaf toelichting over de recente meeting met de socio-economische raad 
Dender. 
 
Stand van zaken Communicatie 
De voorzitter gaf een stand van zaken naar aanleiding van de presentatie door het 
communicatiebureau Maradonna op 22 december 2021.  

 
Stand van zaken IGS Wonen 
De algemeen directeur gaf toelichting bij de IGS Wonen. 

 
Stand van zaken Streekfonds Oost-Vlaanderen 
De raad van bestuur nam kennis van de geselecteerde projecten binnen Streekfonds Oost-
Vlaanderen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
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

