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Deze nieuwsbrief deelt de beslissingen mee van de raad van bestuur van DDS die plaatsvond op 
donderdag 17 maart 2022. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de items die verder 
uitgebreid aan bod komen. 
 

STATUTAIRE ZAKEN 
Schrijven aan de minister van Financiën 
Algemene vergadering Polder Vlassenbroek 
 

FINANCIËN 
Jaarrekening en financieel verslag DDS 2021 
 

HR 
Vacatures 
Evaluatiegesprekken 
 

BOUWTEAM 
Samenwerkingsovereenkomst ruimtelijke ordening – gemeente Hamme 
 

HANDHAVING 
Samenwerkingsovereenkomst handhaving ruimtelijke ordening – gemeente Hamme 
 

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

IGS WONEN 
Stand van zaken IGS Wonen 
 

DIVERSEN 
Toetreding tot Geopark Schelde Delta 
Archeologische opgravingen Meerbos Wichelen 

 
Schrijven aan de minister van Financiën 
Naar aanleiding van de btw-problematiek in een kostendelende vereniging schreef DDS een brief 
naar de minister van Financiën. De FOD Financiën evalueerde geen enkel voorstel positief. De raad 
van bestuur van DDS nam hiervan kennis en besloot om in samenspraak met Grant Thornton zowel 
de federale als regionale weg te bewandelen om zich volledig in regel te stellen met de vraag van 
Algemene Administratie van Financiën. 
 
Algemene vergadering Polder Vlassenbroek 
De raad van bestuur nam kennis van de agenda van de algemene vergadering Polder Vlassenbroek. 
Landmeter Joris Maervoet werd door de directie afgevaardigd naar deze vergadering. 
 
Jaarrekening en financieel verslag DDS 2021 
De raad van bestuur nam akte van de jaarrekening en het financieel verslag 2021. 
De finance manager gaf toelichting.  
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Vacatures 
De gesprekken voor de aanwerving van een deskundige subsidioloog lopen. 
De vacature voor een bouwcoördinator is heropgestart. 
De raad van bestuurde keurde ook de vacatures voor een woningcontroleur en een administratief 
medewerker goed. 
 
Evaluatiegesprekken 
De raad van bestuur keurde de specifieke aanpak van de evaluatiegesprekken goed voor het 
afdelingshoofd, de hr-manager en de algemeen directeur. 
 
Sociaal overleg 
De raad van bestuur nam kennis van de invoering van het fietsplan, de verhoging van de 
fietsvergoeding, de volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en de spreiding van 
vakantiedagen gebonden aan de leeftijd. Het protocol van akkoord werd door alle partijen getekend. 

Samenwerkingsovereenkomst ruimtelijke ordening – gemeente Hamme 
De raad van bestuur nam kennis en aanvaardde de samenwerkingsovereenkomst 
‘Raamovereenkomst ruimtelijke ordening’ met de gemeente Hamme. 
 
Samenwerkingsovereenkomst handhaving ruimtelijke ordening – gemeente Hamme 
De raad van bestuur nam kennis en aanvaardde de samenwerkingsovereenkomst 
‘Raamovereenkomst handhaving ruimtelijke ordening’ met de gemeente Hamme. 
 
Stand van zaken socio-economische raad Dender 
De algemeen directeur gaf mondelinge toelichting bij dit punt. 
 
Stand van zaken IGS Wonen 
De coördinator van IGS Wonen bezoekt deze maand alle gemeenten om de bijkomende te 
subsidiëren activiteiten in kaart te brengen.  
Deze extra activiteiten zullen worden meegenomen op het voorbereidend overleg met het 
Departement Wonen op 31 maart 2022.  
 
Toetreding tot Geopark Schelde Delta 
De raad van bestuur besloot om met DDS toe te treden als partner tot het Geopark Schelde Delta. Er 
zijn geen kosten aan verbonden, enkel het engagement om aanwezig te zijn op het partnerberaad. 
 
Archeologische opgravingen Meerbos Wichelen 
De raad van bestuur keurde het bestek en de raming goed voor de archeologische opgravingen in de 
uitbreidingszone Meerbos in Wichelen. 
De opdracht wordt nationaal aangekondigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

