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Besluiten raad van bestuur— 

Datum: 16 juni 2022 

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

plaatsvond op 16 juni 2022 in onze kantoren te Appels. Klik op het 

gewenste onderwerp in de inhoudstafel voor meer uitgebreide 

info. 

 

STATUTAIRE ZAKEN 

Onderzoek raamakkoord laadinfrastructuur  

 

HR 

Evaluatiegesprekken – biënnales 

Vacatures 

Sociaal overleg 

 

ECONOMISCHE EXPANSIE 

Bedrijventerrein Hoogveld, Dendermonde 

Bedrijventerrein D’Helst, Lebbeke 

 

GRONDBELEID EN WONINGBOUW 

Dendermonde, Vlietberg 

Wetteren, verkaveling Diepenbroek  

 

BOUWTEAM 

Verwarming kantoor DDS-Verko 

 

IGS WONEN 

Woonpunt DDS 

 

DIVERSEN 

Ontslag bestuurder 

Burgemeestersoverleg Denderregio 

 

 

 

 

 

 

 

 



Besluiten rvb 2022-07 
 

 

 

 

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. 

Onderzoek raamakkoord laadinfrastructuur 

Algemeen directeur Kris Dooms gaf mondelinge toelichting over een 

voorstel voor een onderzoek naar een raamakkoord betreffende 

laadinfrastructuur met mogelijkheid tot participatie.  

Evaluatiegesprekken – biënnales 

De raad van bestuur keurde het voorstel goed om: 

- Op basis van de eindconclusies de verhogingen in de vastgelegde 

barema’s toe te kennen op 1 juni 2022  

- De evaluatie met 1 jaar uit te stellen voor de personeelsleden die 

op 4 maart 2022 geen 1.672 prestatie-uren konden voorleggen 

- De evaluatiegesprekken met de afwezigen te voeren van zodra ze 

terug aanwezig zijn. 

 

Vacatures 

De raad van bestuur nam kennis van de stand van zaken van de 

aanwervingen: 

- Subsidioloog - start op 1 september 

- Deskundige mobiliteit & klimaat - start op 2 november 

- Bouwcoördinator - assessmentfase 

- Deskundige woonkwaliteit - aanwervingsfase 

- HR-medewerker - gesprekken lopende 

- Bedrijventerreinmanager - vacature lopende 

- Deskundige handhaving - vacature lopende 

- 5 vacatures zijn nog niet gepubliceerd 

 

Sociaal overleg 

Er werd een apart protocol opgemaakt voor de oefening van het functie- 

en rollenhuis, ter ondertekening tussen de organisatie, de sociale partners 

en Berenschot op 21 juni 2022. De raad van bestuur nam kennis.    

 

Bedrijventerrein Hoogveld, Dendermonde 

De raad van bestuur keurde het voorstel goed om voor het verhuurde 

bedrijfsgebouw in de Wissenstraat 15 te Dendermonde: 

- De offerte van firma RW Projects BV uit Zele te aanvaarden om de 

bestaande asbest dakbedekking te verwijderen, een nieuwe 

geïsoleerde dakbedekking te plaatsen en de lege loods te 

stofzuigen met een asbeststofzuiger 

- Een subsidiedossier in te dienen bij Fluvius voor deze dakrenovatie 

 

Bedrijventerrein D’Helst, Lebbeke 

De raad van bestuur ging akkoord met de vraag van gemeente Lebbeke 

voor de overname van het bedrijfspand te Lebbeke, D’Helst 6 en de 

aankoop van het aanpalende perceel bedrijfsgrond, mits aan bepaalde 

voorwaarden wordt voldaan.  

 

 

 

 

 

 

Dendermonde, Vlietberg 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer
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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. 

De raad van bestuur keurde de voorstellen goed betreffende de arresten 

van het Hof van Beroep en de betekeningen van de cassatievoorzieningen 

voor de subdossiers. 

 

Wetteren, verkaveling Diepenbroek  

De raad van bestuur keurde het voorstel goed om niet akkoord te gaan 

met de verkoop van de woning aan de Lindenlaan 31 (lot N15), tenzij aan 

bepaalde voorwaarden wordt voldaan.  

 

Verwarming kantoor DDS-Verko 

De raad van bestuur keurde het voorstel goed om: 

- De offerte te aanvaarden van firma Pro Heating Systems BVBA uit 

Dendermonde voor het vervangen van de verwarming in het 

kantoorgebouw van DDS-Verko door lucht-luchtwarmtepompen 

- Een subsidiedossier in te dienen bij Fluvius voor het plaatsen van 

deze warmtepompen 

 

Woonpunt DDS 

Algemeen directeur Kris Dooms gaf mondelinge toelichting. 

 

Ontslag bestuurder 

De raad van bestuur nam kennis van het ontslag van bestuurder Leentje 

Grillaert. 

 

Burgemeestersoverleg Denderregio 

Algemeen directeur Kris Dooms gaf mondelinge toelichting. 

 

 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

