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Deze nieuwsbrief deelt de beslissingen mee van de raad van bestuur van DDS die 
plaatsvond op maandag 12 december 2022. Hieronder vind je een beknopt 

overzicht van de items die verder uitgebreid aan bod komen. 
 

Financiën 
Tarievenlijst KDV DDS 2023 

KDV btw-problematiek 
 
HR 
Vacatures 
 
Economische expansie 

Bedrijventerrein Vantegem, Wetteren 
Bedrijventerrein Steenkaaistraat, Dendermonde 
Bedrijventerrein Zwaarveld, Hamme 
Bedrijventerrein Hoogveld, Dendermonde 
Uitbreiding KMO-zone Meerbos, Wichelen 
 

Bouwteam 

Parking 
 
Klimaat-energie-mobiliteit 
Publicatie bestek fietsleasing 
 
Sociale economie 
Overeenkomst sociale economie 

 
Varia 
ESF Capacity Building 
Gemeenschapsdienst 
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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. 

 
 
 
Tarievenlijst KDV DDS 2023 
De raad van bestuur keurde de tarievenlijst goed. 
 
KDV btw-problematiek 

De raad van bestuur nam kennis van de stand van zaken. 
 
Vacatures 
De HR-manager gaf toelichting bij de stand van zaken. 

• Bouwcoördinator – aanwerving mits goedkeuring coachingtraject 
• Bedrijventerreinmanager – gespreksfase negatief 
• Regisseur sociale economie – assessmentfase 

• Projectcoördinator digibanken – assessment negatief 
• GIS-coördinator – gespreksfase 

• Deskundige handhaving – gespreksfase 
De raad van bestuur nam kennis en keurde het coachingtraject voor de 
bouwcoördinator goed. 
 

Bedrijventerrein Vantegem, Wetteren 
De raad van bestuur keurde het voorstel goed om een deel van het bedrijfsgebouw 
Vantegemstraat 39 te verhuren aan de firma Harry’s Biscuits. 
 
Bedrijventerrein Steenkaaistraat, Dendermonde 
De raad van bestuur besloot om akkoord te gaan met het voorstel voor de 
overname van het onroerend goed te Dendermonde (Baasrode), Steenkaaistraat 

6A door BDV Holding bv, mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden.   
 
Bedrijventerrein Zwaarveld, Hamme 
De raad van bestuur besloot om  

• akkoord te gaan met het voorstel voor de overname van het onroerend 

goed te Hamme, Zwaarveld 48 door Van Laere International nv, mits 
voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. 

• akkoord te gaan met de vestiging van een erfpachtrecht door Van Laere 
International nv op het onroerend goed te Hamme, Zwaarveld 48 ten 
gunste van Belfius Lease Services nv, mits voldaan wordt aan bepaalde 
voorwaarden. 

 
Bedrijventerrein Hoogveld, Dendermonde 

Met betrekking tot het faillissement (25/02/2010) van Windey nv, Hoogveld 87, 
Dendermonde, nam de raad van bestuur kennis van het eindvonnis van de 
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, d.d. 7 november 2022. De 
raad ging akkoord met het advies van onze raadsman mr. Storme om te berusten 
op voorwaarde dat de andere partijen dat eveneens doen en DDS verder te laten 
verdedigen door mr. Storme als de andere partijen niet zouden berusten.  
 

Uitbreiding KMO-zone Meerbos, Wichelen 

De raad van bestuur keurde het voorstel goed om met de gemeente Wichelen een 
overeenkomst af te sluiten voor het toepasbaar maken van de 
verkoopsvoorwaarden van DDS bij de verkoop door de gemeente van gronden 
gelegen binnen ‘Deelgebied 1’ van het GRUP ‘Uitbreiding KMO-zone Meerbos’.  
 
Parking 

Algemeen directeur Kris Dooms gaf mondelinge toelichting bij de stand van zaken. 
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Publicatie bestek fietsleasing 
De raad van bestuur keurde de voorstellen goed: 

• om goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2022/007 en de 

raming voor de opdracht ‘Fietsleasing DDS-partners’.  
• om deze opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
• dat DDS zal optreden als aankoopcentrale voor aanbestedende 

overheden of entiteiten, nl. DDS-Verko, stad Dendermonde, gemeente 
Hamme, gemeente Laarne, gemeente Lebbeke, gemeente Wetteren, 
gemeente Wichelen, gemeente Zele en politiezone PZWLW. 

• dat de aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en 

bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau. 
 

Overeenkomst sociale economie 
De raad van bestuur keurde het voorstel goed om: 

• kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst ‘Ondersteuning 
regierol sociale economie en werk voor de interlokale vereniging Sociale 

Economie Scheldeland (IVSES)’ van 6 september 2022, en van het besluit 
van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hamme 
van 18 oktober 2022. 

• de samenwerkingsovereenkomst van 6 september 2022 te aanvaarden. 
 
ESF Capacity Building 
De raad van bestuur nam kennis van de feedback over het overleg met de 

regisseurs sociale economie en VDAB/VVSG over ESF Capacity Building op 
22/11/2022.   
 
Gemeenschapdienst 
De raad van bestuur nam kennis van de feedback over het overleg met VVSG en 

de coördinatoren wijkwerken over gemeenschapsdienst op 22/11/2022, waar de 
Brief Vlaamse regering van 21/10/22 m.b.t. gemeenschapsdienst werd toegelicht.  
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