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Besluiten raad van bestuur— 

Datum: 19 mei 2022 

Hier vind je de beslissingen van de raad van bestuur van DDS die 

plaatsvond op 19 mei 2022 in onze kantoren te Appels. Klik op het 

gewenste onderwerp in de inhoudstafel voor meer uitgebreide 

info. 

 

STATUTAIRE ZAKEN 

Overlegvergadering met Agentschap Binnenlands Bestuur 

 

FINANCIËN 

Overbruggingskrediet Verko 

 

ECONOMISCHE EXPANSIE 

Archeologische opgravingen – Meerbos Wichelen 

Verkoop bedrijfspand – Bedrijventerrein Zwaarveld, Hamme 

 

IGS WONEN 

Nieuwe naam IGS Wonen: Woonpunt DDS 
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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. 

 

 

 

Overlegvergadering met Agentschap Binnenlands Bestuur 

De raad van bestuur van DDS nam kennis van de overlegvergadering die 

plaatsvond met Vlinter en het Kabinet van minister Somers naar 

aanleiding van de problematiek inzake de toepassingsmodaliteiten rond 

btw en de kostendelende vereniging DDS.  

Er werden de volgende afspraken gemaakt: Vlinter zorgt voor een 

juridisch onderbouwde nota. Het kabinet van minister Somers en het 

Agentschap Binnenlands Bestuur zullen de problematiek aankaarten bij de 

minister van Financiën. 

Overbruggingskrediet Verko 

De raad van bestuur beslist om aan Verko onder bepaalde voorwaarden 

een overbruggingskrediet/kredietlijn toe te kennen. 

Op die manier kan Verko liquiditeitsproblemen vermijden, want de 

organisatie heeft momenteel bankfinancieringen lopen voor 2 grote 

investeringen. 

Archeologische opgravingen – Meerbos Wichelen 

Op basis van de resultaten van een vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking besloot de 

raad van bestuur om de opdracht voor archeologische opgravingen op 

Meerbos II in Wichelen te gunnen aan de inschrijver met de economisch 

meest voordelige offerte, namelijk Monument Vandekerckhove uit 

Ingelmunster voor een bedrag van 111.860,27 euro (excl. btw).    

Verkoop bedrijfspand – Bedrijventerrein Zwaarveld, Hamme 

De raad van bestuur ging niet akkoord met de overname van het 

onroerend goed gesitueerd op Zwaarveld nr. 15 in Hamme door Bocado 

Holding, tenzij de onderneming aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het 

bedrijf Vanéflon nv dat verantwoordelijk blijft voor de exploitatie, verwerkt 

hoogwaardige kunststoffen en stelt momenteel 47 werknemers tewerk.  

Nieuwe naam IGS Wonen: Woonpunt DDS 

De raad van bestuur stelt voor om Woonpunt DDS te kiezen als naam voor 

IGS Wonen. 

Het subsidiebedrag voor de totale duurtijd van het project (2023-2025) 

bedraagt in totaal 705.600 euro. 

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

