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Deze nieuwsbrief deelt de beslissingen mee van de raad van bestuur van DDS die plaatsvond op 
donderdag 21 april 2022 in onze kantoren te Appels. Klik op het gewenste onderwerp in de 
inhoudstafel voor meer uitgebreide info. 
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Statuten KDV DDS BV 
De raad van bestuur besloot om de statuten van de KDV DDS goed te keuren.  
 
Ontslag en aanstelling nieuwe bestuurders 
De raad van bestuur besloot om Raf De Wolf aan te stellen als bestuurder vanaf 21 april. Hij zal het 
mandaat van de heer Uyttersprot voltooien. Aan de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt 
gevraagd om deze benoeming te bekrachtigen.  
 
Aanstelling nieuwe voorzitter en ondervoorzitters 
De raad van bestuur besloot om: 

- Raf De Wolf aan te duiden als waarnemend voorzitter vanaf heden en na de Algemene 
Vergadering van 14 juni 2022 als voorzitter.  

- Hans Knop aan te duiden als 1ste ondervoorzitter en Steven Vandersnickt als 2de 
ondervoorzitter, vanaf heden tot het einde van de huidige legislatuur. 

 
Algemene Vergadering TMVS (aankoopcentrale Creat) 
De raad van bestuur besloot om akkoord te gaan met de agenda van de Algemene Vergadering van 
Creat op dinsdag 21 juni 2022. Zoals beslist op de raad van bestuur van 16 september 2021 zal Dirk 
Abbeloos DDS vertegenwoordigen als lasthebber.  
 
Overlegvergadering met het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) 
Op 28 maart 2022 vond een gesprek plaats met het ABB in het kader van de Kostendelende 
Vereniging (KDV) DDS BV. De conclusie was dat het ABB zich niet zal verzetten tegen de oprichting 
van een KDV DDS BV.  
 
KDV DDS: stand van zaken 
De raad van bestuur nam kennis van de toelichting door finance manager Els Houvenaghel. 
 
Lening Fiber Invest 
Lovitas BV vroeg een schriftelijke goedkeuring vanuit DDS inzake de inpandgeving naar aanleiding 
van de inkanteling van Fiber Invest CVBA in Lovitas BV. De raad van bestuur keurde het voorstel van 
de directie goed om positief gevolg te geven aan deze vraag.   
 
Vacatures 
De raad van bestuur keurde het voorstel goed om diverse bijkomende profielen aan te werven, zowel 
voor dienstverlening als om de interne organisatie te versterken.   
 
Organogram en overlegstructuur 
De raad van bestuur besloot om het door Berenschot voorgestelde organogram en de 
overlegstructuur goed te keuren.  
 
Verkoop bedrijfspand Vlassenhout 8, Dendermonde 
De raad van bestuur ging niet akkoord met de overname van het onroerend goed te Dendermonde, 
Vlassenhout 8, door de firma MC Technics & Services bv, tenzij aan bepaalde voorwaarden wordt 
voldaan. 
 
 
 



 

        NIEUWSBRIEF 2022/05 
      

  

 

 
 
Herwaarderingsgebied Weyendaele, Wetteren 
De raad van bestuur ging onder bepaalde voorwaarden principieel akkoord met de mogelijkheid om 
ten gunste van het perceel gelegen te Wetteren, Kapellestraat 132, een recht van overgang te 
vestigen op een deel van het aanpalende perceel in eigendom van DDS. 
 
Onteigening woongebied Vlietberg, Dendermonde 
De raad van bestuur nam kennis van het herzieningsvonnis aangaande inneming nr. 4 en ging 
akkoord om tegen dit vonnis hoger beroep aan te tekenen.  
 
Open oproep 4301: nieuw kantoorgebouw 
Na publicatie van de Open Oproep werden 33 inschrijvingen geregistreerd. Op 25 maart 2022 
weerhield de selectiecommissie 5 ontwerpteams, die uitgenodigd worden om een offerte in te 
dienen. 
 
IDEWE/IBEVE: programmabepaling en Well-Building duurzaamheidsmeter 
De raad van bestuur besliste om: 

- de New Way of Working-haalbaarheidsstudie en programmabepaling voor het nieuwe 
kantoorgebouw toe te wijzen aan IDEWE. 

- de studie en opvolging van de Well-Building-standaard toe te kennen aan IDEWE/IBEVE. 
 
Masterplan 2040 DDS-site 

- DDS onderzoekt de mogelijkheid om de publieke parking uit te breiden en om de onverharde 
doorgang tussen de site en het weiland ernaast opnieuw open te stellen en te integreren in 
de uitwerking van de publieke parking en de landschappelijke buffering. 

- De eerste 3 laadpalen zijn online gesteld. Momenteel kunnen enkel de directie- en 
deelwagens ervan gebruik maken. Er wordt gewerkt aan een beheer- en facturatiesysteem 
om ze publiek beschikbaar te maken. 

- Er werd een infrastructuurplan opgemaakt voor de uitbreiding van de huidige parking op de 
site. Hierbij wordt rekening gehouden met een future proof infrastructuurnet en de 
mogelijkheid om in de toekomst een natuurlijke omheining te plaatsen (haag). 

 
Samenwerkingsovereenkomst DDS-KDV “Raamovereenkomst klimaat en energie” gemeente 
Wetteren 
De raad van bestuur keurde het voorstel goed. 
 
Bezoek minister Somers op 29 juni 2022 
Op 29 juni 2022 organiseren we een kick-off moment met minister Somers in Wichelen in het kader 
van het project Gedeelde energie is Dubbele Energie. 
 
Participatiemoment Klimaattafels 2.0 
Op vraag van VVSG en het kabinet Somers organiseert de regio van DDS als eerste een 
participatiemoment rond klimaatplannen. Host van dit event is de stad Dendermonde. 
 
Infoavonden rond energie 
DDS organiseert 3 infoavonden rond energie voor de inwoners van onze regio. Hosts zijn Wetteren 
(voor Wetteren, Laarne, Wichelen), Zele (voor Zele, Hamme, Berlare) en Lebbeke (voor Lebbeke, 
Dendermonde, Buggenhout). 
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Stand van zaken Socio-economische Raad Dender 
De raad van bestuur nam kennis van de agendapunten besproken op de vergadering van 
23/03/2022. 
 
Goedkeuring subsidie: voortraject digibanken 
De raad van bestuur nam kennis van het positieve advies van de beoordelingscommissie van het 
departement Werk en Sociale Economie.  
 
Stand van zaken IGS Wonen 
De raad van bestuur keurde het voorstel goed om en subsidiedossier IGS ‘intergemeentelijke 
samenwerking lokaal woonbeleid’ in te dienen. De deelnemende gemeenten zijn Berlare, 
Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke en Zele.  
 
Subsidieaanvraag Wichelen: ‘de lokale digitale assistent’ i.s.m. DDS 
De raad van bestuur nam kennis van de mondelinge toelichting door de algemeen directeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

