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info@dds-streekregisseurs.be 

dds-streekregisseurs.be 

we brengen  
morgen 

dichterbij— 
 

Besluiten raad van bestuur— 

Datum: 15 september 2022 

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

plaatsvond op 15 september 2022 in onze kantoren te Appels. Klik 

op het gewenste onderwerp in de inhoudstafel voor meer 

uitgebreide info. 

 

 

STATUTAIRE ZAKEN 
• Problematiek toepassingsmodaliteiten KDV/BTW 

 

FINANCIËN 
• Trimestriële rapportering KDV 

 

HR 
• Overzicht lopende en ingevulde vacatures 
• Sociaal overleg 
• Bevraging New Way of Working (NWOW) 

 

ECONOMISCHE EXPANSIE 
• Verkoop pompstation Dendermonde-Hoogveld 
• Schenking restperceel (gracht) aan Polder Vlassenbroek 
• Stand van zaken uitbreidingszone Meerbos Wichelen 

 

GRONDBELEID EN WONINGBOUW 

• Groenonderhoud residentieel patrimonium 
• Groenonderhoud industrieel patrimonium 
• Proefproject renovatie huurwoningen 

 

BOUWTEAM 
• Samenwerkingsovereenkomsten ‘raamovereenkomst 

infrastructuurontwerp’  
• Samenwerkingsovereenkomst ‘site pastorie Buggenhout’ 

• Nieuw kantoorgebouw DDS – sociaal gebouw Verko 
• Uitbreiding parking DDS 

 

SOCIALE ECONOMIE 

• Stand van zaken in kader van sociale economie 



Besluiten rvb 2022-09 
 

 

 

 

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. 

COMMUNICATIE 

• Bescherming merknaam DDS Streekregisseurs 
 

IGS WONEN 

• Stand van zaken intergemeentelijke samenwerking lokaal 
woonbeleid 

 

PERSONEEL 

• Welkom nieuwe collega’s 
 
 

 

Problematiek toepassingsmodaliteiten KDV/BTW 

Algemeen directeur Kris Dooms gaf toelichting bij de problematiek rond de 

toepassingsmodaliteiten van btw in de kostendelende vereniging (KDV) DDS.  

 

Trimestriële rapportering KDV 

Finance manager Els Houvenaghel gaf financiële toelichting over de KDV. 

 

Overzicht lopende en ingevulde vacatures 
De volgende vacatures zijn ingevuld: deskundige mobiliteit & klimaat, deskundige 

woonkwaliteit, hr-medewerker, deskundige handhaving 

We zijn nog op zoek naar de invulling van de volgende vacatures: 

bouwcoördinator, bedrijventerreinmanager, regisseur sociale economie, 

projectcoördinator digibanken en hoofdboekhouder. 

Binnenkort stellen we de volgende vacatures open: deskundige ruimtelijke 

ordening (junior), GIS-coördinator, preventieadviseur en technisch deskundige.  

 

Sociaal overleg 

Hr-manager Dagmar Van Doorsselaer gaf toelichting bij dit punt.  

 

Bevraging New Way of Working (NWOW) 

Hr-manager Dagmar Van Doorsselaer gaf toelichting bij de bevraging die DDS en 

Verko organiseren in het kader van de New Way of Working. 

 

Verkoop pompstation Dendermonde-Hoogveld 

De raad van bestuur van DDS ging akkoord met het voorstel om een perceel van 

DDS, waarop Aquafin al meer dan 30 jaar een pompstation uitbaat, onder 

bepaalde voorwaarden te verkopen aan Aquafin.  

De notariële akte voorziet een recht van terugkoop ten gunste van DDS. 

 

Schenking restperceel (gracht) aan Polder Vlassenbroek 

De raad van bestuur ging akkoord met de schenking van een restperceel (gracht) 

langsheen de Mechelse Steenweg in Dendermonde aan Polder Vlassenbroek.    

De waterloopbeheerder is een openbaar bestuur voor het lokaal waterbeheer op 

het grondgebied van Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke.  

Voor de notariële opvolging werken we samen met de dienst vastgoedtransacties.  
 

  

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer
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Stand van zaken uitbreidingszone Meerbos Wichelen 

Gunther Van den Broeck, afdelingshoofd streekontwikkeling gaf toelichting bij de 

opmaak van de nieuwe verkoopsvoorwaarden voor de uitbreidingszone van het 

bedrijventerrein Meerbos in Wichelen.  

 

Groenonderhoud residentieel patrimonium 

De raad van bestuur ging akkoord met het organiseren van een openbare 

procedure voor het groenonderhoud van het residentieel patrimonium. 

 
Groenonderhoud industrieel patrimonium 

De raad van bestuur ging akkoord met het organiseren van een openbare 

procedure voor het groenonderhoud van het industrieel patrimonium. 

 

Proefproject renovatie huurwoningen 

De raad van bestuur ging akkoord met het voorstel om een proefproject rond 

energetische en algemene renovatie te starten in een huurwoning van DDS, 

gesitueerd te Wichelen, Reukens nr. 58 en ging akkoord voor een prijsvraag bij de 

voorgestelde kandidaten.  

Het is de bedoeling om met de renovatie de EPC-score van E naar A te brengen De 

woning kan dienen als proefproject met het oog op een gelijkaardige renovatie van 

de andere 15 huurwoningen van DDS in deze verkaveling en van de in totaal 46 

huurwoningen van DDS van dit bouwtype. 
 

Samenwerkingsovereenkomsten ‘raamovereenkomst 

infrastructuurontwerp’  

De gemeenten Berlare, Lebbeke en Wichelen ondertekenden de 

‘raamovereenkomst infrastructuurontwerp’.  

 

Samenwerkingsovereenkomst ‘site pastorie Buggenhout’ 

De gemeente Buggenhout sloot met DDS een samenwerkingsovereenkomst voor 

het globaal project ‘site Pastorie’ in Buggenhout.  

 

Nieuw kantoorgebouw DDS – sociaal gebouw Verko 

Algemeen directeur Kris Dooms gaf toelichting bij het verloop van de 

gunningscprocedure voor de bouw van het nieuwe kantoorgebouw en sociaal 

gebouw. 

 

Uitbreiding parking DDS 

De raad van bestuur keurde het voorstel goed om een aanbesteding uit te 

schrijven voor de uitbreiding van de parking, cfr. de ingediende ontwerpen van het 

kantoorgebouw.    

 

Stand van zaken in kader van sociale economie 

Algemeen directeur Kris Dooms gaf een stand van zaken over de socio-

economische raad, de regierol sociale economie, de wijkwerking en de digibanken. 

 
Bescherming merknaam DDS Streekregisseurs 

Algemeen directeur Kris Dooms gaf toelichting over de procedure rond het 

beschermen van de merknaam DDS Streekregisseurs.  
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Stand van zaken intergemeentelijke samenwerking lokaal woonbeleid 

Algemeen directeur Kris Dooms gaf toelichting bij de start van Woonpunt DDS, de 

bijeenkomst van de huisvestingsambtenaren op 8 september 2022, de door de 

gemeenten goedgekeurde aanstelling van de projectmedewerkers en de geplande 

stuurgroep op 13 oktober 2022. 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

