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morgen 

dichterbij— 
 

Besluiten raad van bestuur— 

Datum: 17 november 2022 

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

plaatsvond op 17 november 2022 in onze kantoren te Appels. Klik 

op het gewenste onderwerp in de inhoudstafel voor meer 

uitgebreide info. 

 

 

FINANCIËN 
• Goedkeuring waarderingsregels 2022 
• Btw-problematiek KDV 

 

HR 
• Vacatures 

• Organogram 

• Sociaal overleg 

 

ECONOMISCHE EXPANSIE 
• Verlenging akkoord wiekoverhang – Hoogveld Dendermonde 

 

GRONDBELEID EN WONINGBOUW 

• Doorverkoop appartement – Diepenbroek Wetteren 

 

BOUWTEAM 
• Architectuurontwerp kantoorgebouw DDS-Verko 

 

SOCIALE ECONOMIE 

• Digibanken 
 

DIVERSEN 
• Medewerking festival Stroom 

 
 

 



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. 

Goedkeuring waarderingsregels 2022 

De raad van bestuur van DDS keurde de voorgestelde waarderingsregels goed 

voor de jaarrekening 2022. 

 

Btw-problematiek KDV 

De algemeen directeur gaf toelichting bij de btw-problematiek rond de 

kostendelende vereniging (KDV).  

 

Vacatures 

De hr-manager gaf toelichting bij de lopende vacatures.  

Voor de functie van bouwcoördinator en bedrijventerreinmanager lopen er 

gesprekken. Voor de functies regisseur sociale economie en projectcoördinator 

digibanken bevinden de kandidaten zich in assessmentfase.   

 
Organogram 

De hr-manager gaf toelichting bij het organogram.  

 
Sociaal overleg 
De hr-manager gaf toelichting bij het sociaal overleg.  

 
Verlenging akkoord wiekoverhang – Hoogveld Dendermonde 

De raad van bestuur besloot om het principieel akkoord van 7 december 

2020 voor de vestiging van een erfdienstbaarheid recht van 

(wiek)overhang op de percelen Wissenstraat 16 en Wissenstraat 18 te 

verlengen tot 31 december 2022. 

 

Doorverkoop appartement – Diepenbroek Wetteren 

De raad van bestuur ging onder bepaalde voorwaarden akkoord met de verkoop 

van het appartement C2 en parking P6 van de residentie ‘Villa Tilia’ in de 

Esdoornlaan binnen het verkavelingsgebied Diepenbroek in Wetteren. 

 

Architectuurontwerp kantoorgebouw DDS-Verko 

De raad van bestuur heeft de architectuuropdracht voor het nieuwe 

kantoor van DDS en Verko toegewezen.  

Er geldt een standstill periode van 15 dagen. Indien niemand beroep 

aantekent tegen deze beslissing wordt de overeenkomst aansluitend op de 

standstill periode ondertekend. 

 

Digibanken 

De algemeen directeur gaf toelichting bij het project Digibanken.  

 

Medewerking festival Stroom 

Voor de 2de editie van Stroom (festival in de Scheldevallei) op 25 juni 2023 

ontving DDS de vraag tot sponsoring. 

De raad van bestuur besloot om het festival niet te sponsoren.  

 

 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

