
 

   

Dienstverlenende Vereniging DDS 

Bevrijdingslaan 201 

9200 Dendermonde 

+32 (0)52 21 39 91 

info@dds-streekregisseurs.be 

dds-streekregisseurs.be 

we brengen  
morgen 

dichterbij— 
 

Besluiten raad van bestuur— 

Datum: 19 januari 2023 

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

plaatsvond op 19 januari 2023 in onze kantoren te Appels. Klik op 

het gewenste onderwerp in de inhoudstafel voor meer uitgebreide 

info. 

 
STATUTAIRE ZAKEN 

Btw-problematiek kostendelende vereniging 

 

HR 

vacatures 

Sociaal overleg 

Aanbesteding sociaal secretariaat 

 

ECONOMISCHE EXPANSIE 

Overname bedrijfsvastgoed D’Helst 8 - bedrijventerrein D’Helst Lebbeke 
Huurovereenkomst pand Vosmeer – Bedrijventerrein Hoogveld 

Dendermonde 

Groenonderhoud residentieel patrimonium 

Groenonderhoud industrieel patrimonium 

 

GRONDBELEID EN WONINGBOUW 

Doorverkoop woning – Diepenbroek Wetteren  

 

BOUWTEAM 

Aanleg tijdelijke parking – kantoor DDS 

KLIMAAT – ENERGIE – MOBILITEIT 

Rechtzetting bestek fietsleasing 

SOCIALE ECONOMIE 

Goedkeuring subsidie Digibanken 

Regierol sociale economie en werk 

 

COMMUNICATIE 

Merkaanvraag in de Benelux 

IGS WONEN 

Goedkeuring subsidie Woonpunt DDS 

 

 

 

 



 

 

 

 

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. 

Btw-problematiek kostendelende vereniging 

Algemeen directeur van DDS, Kris Dooms gaf mondelinge toelichting bij dit 

agendapunt.  

 

Vacatures 

Op 6 februari en 6 maart start een nieuwe collega. 

Er zijn nog gesprekken en assessments lopende voor de invulling van 6 vacatures. 

 

Sociaal overleg 

De raad van bestuur nam kennis van een stand van zaken rond het sociaal 

overleg. 

 

Aanbesteding sociaal secretariaat 

De raad van bestuur besloot akkoord te gaan met het organiseren van een 

aanbestedingsprocedure voor de samenwerking met een sociaal secretariaat.  

 

Overname bedrijfsvastgoed D’Helst 8 - bedrijventerrein D’Helst Lebbeke 

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

door de firma G-Row Tech bv van de aandelen van Corium nv dat eigenaar is het 

bedrijfsvastgoed te Lebbeke, D’Helst 8.  

 

Huurovereenkomst pand Vosmeer – Bedrijventerrein Hoogveld 

Dendermonde 

De raad van bestuur ging akkoord met de verhuur van een deel van het 

bedrijfspand van DDS te Vosmeer 16 op Hoogveld Dendermonde aan het bedrijf 

Mokobouw. 

Het gaat om een huurovereenkomst van 3 jaar.   

 

Groenonderhoud residentieel patrimonium 

Op basis van de resultaten van een openbare aanbesteding besloot de raad van 

bestuur om de opdracht voor het groenonderhoud van het residentieel 

patrimonium te gunnen aan de firma Hubo Niels Green Feelings uit Baardegem 

voor een bedrag van 20.358,00 euro (excl. btw) op jaarbasis. 

 

Groenonderhoud industrieel patrimonium 

Op basis van de resultaten van een openbare aanbesteding besloot de raad van 

bestuur om de opdracht voor het groenonderhoud van het industrieel patrimonium 

te gunnen aan de Wase Werkplaats vzw uit Temse voor een bedrag van 33.177,21 

euro (excl. btw) op jaarbasis. 

 

Doorverkoop woning – Diepenbroek Wetteren  

De raad van bestuur besloot onder bepaalde voorwaarden akkoord te gaan met een 

doorverkoop van de woning gesitueerd in de Lindenlaan nr. 31 in het 

verkavelingsgebied Diepenbroek in Wetteren. 

 

Aanleg tijdelijke parking – kantoor DDS 

Ter voorbereiding van de nieuwe huisvesting van DDS ging de raad van bestuur 

akkoord met het voorstel om een tijdelijke parking aan te leggen. Dit project zullen 

we uitvoeren via aanvaarde factuur. 

  

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer


 

 

 

 

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. 

Rechtzetting bestek fietsleasing 

Naar aanleiding van de beslissing van de gemeente Buggenhout als mogelijke 

afnemer van de fietsleasing ging de raad van bestuur ermee akkoord om het 

bestek als dusdanig aan te passen.  

Goedkeuring subsidie Digibanken 

Algemeen directeur Kris Dooms gaf toelichting bij de goedgekeurde subsidie.  

Regierol sociale economie en werk 

Algemeen directeur Kris Dooms gaf toelichting bij de regierol van DDS binnen het 

werkdomein sociale economie en werk.  

Merkaanvraag in de Benelux 

De raad van bestuur nam kennis van de procedure die het merkenbureau Gevers 

voert ter bescherming van het merk ‘streekregisseurs’. 

Goedkeuring subsidie Woonpunt DDS  

Voor de periode 2023-2025 ontvangt Woonpunt DDS een bedrag van 655.200 euro 

ter ondersteuning van intergemeentelijke projecten rond het lokaal woonbeleid. 

 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

