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Besluiten raad van bestuur— 

Datum: 20 oktober 2022 

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

plaatsvond op 20 oktober 2022 in onze kantoren te Appels. Klik op 

het gewenste onderwerp in de inhoudstafel voor meer uitgebreide 

info. 

 

 

STATUTAIRE ZAKEN 
Aanstelling nieuwe bestuurder 

Samenroepen Bijzondere Algemene Vergadering  
Buitengewone Algemene Vergadering TMVS dv 
 
 

FINANCIËN 
Begroting 2023 
KDV: btw-problematiek 

 
HR 
Vacatures 
Sociaal overleg 

 
ECONOMISCHE EXPANSIE 
Baasrode Briel 19+ 
Bedrijventerrein Meerbos, Wichelen 
Verkaveling Diepenbroek, Wetteren 
 

 

GRONDBELEID EN WONINGBOUW 
Indexering woonpatrimonium 

 
BOUWTEAM 
Open oproep 43 

Parking Zele 
Veldstraat Hamme 
 
 

SOCIALE ECONOMIE 

Socio-economische raad 

 

DIGIBANKEN 
Toelichting 
 



Besluiten raad van bestuur 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. 

 

 
DIVERSEN 
Voorstel collegebesluit DDS aan alle colleges van ons werkingsgebied (incl. Laarne) 
Vraag van Woonplus aan Woonpunt DDS 
Aanbesteding Hoppinpunten 

 

 
*********************************************************** 
 

 

Aanstelling nieuwe bestuurder 
De raad van bestuur stelde mevrouw Lieve De Gelder uit Wetteren aan als 

bestuurder met ingang vanaf 20 oktober 2022. Ze zal het mandaat van mevrouw 
Leentje Grillaert vervolledigen. Aan de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt 
gevraagd om deze benoeming te bekrachtigen. 
 

Samenroepen Bijzondere Algemene Vergadering 

De raad van bestuur besloot de Bijzondere Algemene Vergadering samen te roepen 

op 12 december 2022 om 20 uur in het kantoor van DDS te Dendermonde en 
keurde de agenda goed.  
 

Buitengewone Algemene Vergadering TMVS dv 
De raad van bestuur besloot akkoord te gaan met de agenda van de Algemene 

Vergadering van Creat op 13 december in Flanders Expo, Gent. Zoals eerder 

beslist zal Dirk Abbeloos er DDS vertegenwoordigen als lasthebber. 
 

Begroting 2023 
De raad van bestuur keurde de begroting 2023 goed. 
 

KDV: btw-problematiek 
De raad van bestuur nam kennis van de stand van zaken.  

 
Vacatures 
De raad van bestuur nam kennis van de stand van zaken. 
Huidige vacatures: 

• Hoofdboekhouder: start op 5 december 
• Bouwcoördinator: geen aanwerving, vacature loopt opnieuw 

• Bedrijventerreinmanager: vacature lopende 
• Regisseur sociale economie: vacature lopende 
• Projectcoördinator digibanken: assessmentfase 

 
Volgende vacatures worden nog open gezet: 

• Deskundige ruimtelijke ordening junior 

• GIS-coördinator 
• Preventieadviseur – wordt verschoven naar 2024 
• Technisch deskundige 

 

Sociaal overleg 
De raad van bestuur nam kennis van de stand van zaken. 
 

Baasrode Briel 19+ 
De raad van bestuur besloot om niet akkoord te gaan met de overname van het 
bedrijfsvastgoed te Dendermonde, Briel 19+, door de firma Rob Nissens bv, tenzij 
aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.  
 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer
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Bedrijventerrein Meerbos, Wichelen 
De raad van bestuur keurde de verkoopsvoorwaarden goed die van toepassing zijn 
op de percelen gelegen binnen ‘Deelgebied 1’ van het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan ‘Uitbreidingszone KMO-zone Meerbos’, die door of met 

tussenkomst van DDS zullen worden verkocht.  
 

Verkaveling Diepenbroek, Wetteren 
De raad van bestuur besloot om niet akkoord te gaan met de verkoop van de 
woning te Wetteren, Lindenlaan 31, tenzij aan bepaalde voorwaarden wordt 
voldaan.  

 

Indexering woonpatrimonium 
De raad van bestuur nam kennis van het effect van de maatregel van minister 
Matthias Diependaele m.b.t. de bevriezing van de huurindexaties bij afwezigheid 
van of bij een ongunstige waarde van het EPC-certificaat. De raad besliste een 

aangepaste indexatie toe te passen. 
 

Open oproep 43 
• Stand van zaken 
De gunning van het ontwerpteam zal pas gebeuren op de rvb van 17 

november 2022. Algemeen directeur Kris Dooms gaf een mondelinge 
toelichting. De raad van bestuur nam kennis. 
 

• Vraag van Verko voor nieuw sociaal gebouw 
Verko stelde officieel de vraag of DDS hen kan helpen met de bouw van een 
nieuw sociaal gebouw. De raad van bestuur keurde het voorstel goed om in te 
gaan op de vraag van Verko om mogelijke pistes voor dit nieuwe gebouw 
verder te onderzoeken.  
 

• Uitbreiding parking DDS 
De raad van bestuur keurde het voorstel goed om de aanbesteding van een 
nieuw plan getekend door onze infrastructuurontwerper ter goedkeuring voor 
te leggen op de rvb van 17 november 2022.  

 

Parking Zele 
De gemeente Zele gaf DDS de opdracht om potentiële parkeeroplossingen in de 
omgeving van de vroegere rijkswachtkazerne te onderzoeken en in overleg met 
het gemeentebestuur te realiseren. De raad van bestuur nam kennis.  
 

Veldstraat Hamme 
Algemeen directeur Kris Dooms gaf een mondelinge toelichting. De raad van 

bestuur nam kennis.  
 

Socio-economische raad 
De raad van bestuur nam kennis van de bijeenkomst van de socio-economische 
raad en de besproken agendapunten op woensdag 12 oktober 2022.  
 

Toelichting Digibanken 
Algemeen directeur Kris Dooms gaf mondelinge toelichting. De raad van bestuur 
nam kennis.  
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Voorstel collegebesluit DDS aan alle colleges van ons 

werkingsgebied (incl. Laarne) 
De raad van bestuur nam kennis van het voorstel van ondersteuning betreffende 

de realisatie van laadinfrastructuur door de lokale besturen.  
 

Vraag van Woonplus aan Woonpunt DDS 
De stuurgroep heeft negatief geantwoord op de vraag van Woonplus of de 
woningcontroleur van DDS ingeschakeld kan worden voor de conformiteitsattesten 
bij Woonplus. Dit omdat er geen ruimte is voor extra taken. De raad van bestuur 

nam kennis.  
 

Aanbesteding Hoppinpunten 
5 intercommunales, waaronder DDS, zijn gestart met een aanbesteding voor 
Hoppinpunten onder leiding van Solva. De raad van bestuur nam kennis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

