Veneco – Raad van Bestuur
Beknopt Overzicht van de Beslissingen (BOB)
‘Kantoorgebouw Veneco’ te Destelbergen
02-06-2020 om 18.00 u
Agendapunten

Toelichting

Mededeling of aard van beslissing

1.

Goedkeuren verslag Raad van

Het verslag van de Raad van Bestuur dd. 28-04-2020,

Beslissing Raad van Bestuur:

Bestuur 28-04-2020

werd na fiattering op 03-05-2020 op 08-05-2020

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

overgemaakt aan de bestuurders.

het verslag.

-

Erkenningsaanvraag IOED Leie Schelde goedgekeurd

Beslissing Raad van Bestuur:

door minister Matthias Diependale.

De Raad van Bestuur:

IOED Leie Schelde is een samenwerking tussen de

-

2.

Personeel

2.1. Aanwerving stafmedewerker
bouwkundig erfgoed

-

gemeenten Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth en

Hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan de aanwerving
van een stafmedewerker bouwkundig erfgoed onder

Zulte samen met de Cultuurregio Leie Schelde en

voorbehoud van goedkeuring van de subsidieaanvraag.

Veneco.
-

Voor 1 juli 2020 moet de subsidieaanvraag ingediend
worden bij de Vlaamse Overheid. Met deze middelen
kunnen de personeelskosten, overhead- en

-

Hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan de
functieomschrijving.

-

Hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan de
aanwervingsprocedure.

werkingskosten en de projectkosten betaald worden.
-

Veneco zorgt voor de expertise in bouwkundig
erfgoed en wenst over te gaan tot de aanwerving van
1 voltijds stafmedewerker bouwkundig erfgoed onder
voorbehoud van goedkeuring van de
subsidieaanvraag.

-

Bijlage: functiebeschrijving stafmedewerker
bouwkundig erfgoed
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2.2. Corona-ouderschapsverlof

De federale regering heeft beslist om een nieuwe vorm van

Beslissing Raad van Bestuur:

ouderschapsverlof in het leven te roepen om ouders te

De Raad van Bestuur geeft met unanimiteit mandaat aan algemeen

helpen met de combinatie werk en opvang van hun

directeur, Sofie Vandelannoote voor goedkeuring van de aanvragen

kinderen. Het kreeg de naam corona-ouderschapsverlof.

corona-ouderschapsverlof rekening houdend met de

Het koninklijk besluit over het corona-ouderschapsverlof

noodwendigheden van de dienst.

werd op 14 mei 2020 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad.
Dit verlof laat het toe aan werknemers, die ten minste 1
maand verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met
hun werkgever en met zijn akkoord, hun arbeidsprestaties
te verminderen met 1/5 of ½ voor hun kind dat de leeftijd
van 12 jaar nog niet heeft bereikt.
Het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden in
de periode tussen 01-05-2020 t.e.m. 30-06-2020.
Twee personeelsleden hebben een aanvraag ingediend.
3.

Bestuur

3.1. Financieel

De Raad van Bestuur maakt een evaluatie van het 3de

Beslissing Raad van Bestuur:

werkingsjaar van de kostendelende vereniging Veneco.

De Raad van Bestuur beslist unaniem de tarieven voor de

De Raad van Bestuur legt het tarief vast voor de periode

kostendelende vereniging Veneco voor de periode 01-07-2020

01-07-2020 t.e.m. 30-06-2021.

t.e.m. 30-06-2021 vast te leggen als volgt:
A-niveau – 1 tot 10 jaar ervaring: 87 euro
A-niveau ervaren – 11 tot 20 jaar ervaring: 97 euro
A-niveau senior – meer dan 20 jaar ervaring: 107 euro
B-niveau – 1 tot 10 jaar ervaring: 67 euro
B-niveau ervaren – 11 tot 20 jaar ervaring: 72 euro
B-niveau senior – meer dan 20 jaar ervaring: 87 euro
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Voor de dossiers projectontwikkeling wordt unaniem beslist de
tarieven voor de periode 01-07-2020 t.e.m. 30-06-2021 vast te
leggen als volgt:
A-niveau – 1 tot 10 jaar ervaring: 100 euro
A-niveau – ervaren – 11 tot 20 jaar ervaring: 110 euro
A-niveau – senior – meer dan 20 jaar ervaring: 120 euro
4.

Streekontwikkeling

4.1. Energie en klimaat
4.1.1.

Samenwerkingsovereenkomst

Met deze overeenkomst wordt gestreefd naar een optimale

Beslissing Raad van Bestuur:

energiehuizen – POV

horizontale samenwerking in het kader van de particuliere

De Raad van Bestuur geeft met unanimiteit mandaat aan Sofie

dienstverlening tussen het Energiehuis en de Provincie

Vandelannoote, algemeen directeur Veneco, voor de goedkeuring

Oost-Vlaanderen.

van gunning van de PV-projecten, volgens dezelfde werkwijze zoals
goedgekeurd door de Raad van Bestuur en na positief advies van

Het Energiehuis en de Provincie erkennen in deze

het College van Burgemeester en Schepenen én goedkeuring van

Samenwerkingsovereenkomst eenieders rol in elkaars

de gemeenteraad van de gemeente in kwestie.

doelstellingen en streven naar een maximale inbedding
van procedures voor wederzijdse doorverwijzing en
versterking van elkaars werking.
In de Samenwerkingsovereenkomst worden een aantal
concrete engagementen vermeld:
-

Beide organisaties zijn op de hoogte van elkaars
doelstellingen en taakinhoud. Indien er vanuit een van
beide organisaties een initiatief wordt genomen dat
gelijkloopt met een doelstelling/taak van de andere
organisatie, zullen hierover projectgerelateerde
afspraken gemaakt worden (zoals dit bv. reeds
gebeurde voor de groepsaankopen i.k.v. de
burenpremie).

-

Er wordt stelselmatig doorverwezen naar elkaars
aanbod, acties en campagnes.
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Het Energiehuis en de Provincie voeren minstens eenmaal
per jaar overleg omtrent de voortgang van de
samenwerking en met het oog op bijsturing en evaluatie
van de in onderhavige overeenkomst overeengekomen
afspraken.
Daarbij engageren beide partijen zich tot een transparante
uitwisseling over de eigen dienstverlening.
4.1.2.

Mandaat gunning PV-project

Zonnepanelen via derde partij en burgerparticipatie op

Voorstel van beslissing:

gemeentegebouwen

De Raad van Bestuur geeft een mandaat aan de Sofie

Vanuit de werking Meetjesland Klimaatgezond en de

Vandelannoote, algemeen directeur Veneco, voor de goedkeuring

werking energie en klimaat voor Leie-Schelde-Oostrand

van gunning van de PV-projecten, volgens dezelfde werkwijze zoals

werd een project opgezet voor het faciliteren van het

goedgekeurd door de Raad van Bestuur en na positief advies van

plaatsen van zonnepanelen op gemeentegebouwen, via

het College van Burgemeester en Schepenen én goedkeuring van

burgerparticipatie.

de gemeenteraad van de gemeente in kwestie.

In totaal worden 49 overheidsgebouwen voorzien van
zonnepanelen.
Na aftoetsing via de colleges, wordt het project verder
uitgewerkt voor de gemeenten: Aalter, Assenede Eeklo, De
Pinte, Kaprijke, Lievegem, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.
4.2. Projectvoorstel Leader – Dorpskern-gezond

Met het project Dorps-kern-gezond willen we inzetten op

Beslissing Raad van Bestuur:

de nood aan meer beleving in de dorpskernen, met veel

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

aandacht voor de lokale ondernemers.

de indiening van het aanmeldingsformulier op 5 juni 2020 en aan de
verdere verfijning van de projectfiche en de financieringstabel.

Focus op 3 aspecten:

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

1.

de bijdrage van 4.945,65 euro uit het Innovatiefonds van Veneco.

Er wordt gekozen voor een bottom-up
participatietraject met aandacht voor elke doelgroep
voor elk te herinrichten Dorpsplein.
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2.

Er wordt geïnvesteerd in een 'bouwbox' die gebruikt
wordt bij de herinrichting van de 5

3.

Dorpspleinen zodat de investering maximaal kan
renderen.

4.

Naast een focus op een gezonde en groene
invullingen, leggen we heel specifiek ook de nadruk
op aandacht voor lokale economie en ondernemers.
Nieuwe zuurstof geven aan de lokale economie is een
bezorgdheid van elk lokaal bestuur in het Meetjesland.

Doelstellingen van het project:
1.

Het project wil van de Meetjeslandse pleinen opnieuw
het natuurlijke kloppende hart van de kernen maken.

2.

Tijdelijk de herinrichting van 5 dorpspleinen te
visualiseren. Via een proefopstelling kan de opstap
gemaakt worden naar een nieuwe – al dan niet
definitieve invulling.

3.

Inwoners en lokale ondernemers van de betrokken
kernen maximaal betrekken door in te zetten op een
participatieproces.

4.

Maximaal inzetten op de betrokkenheid van het
gemeentebestuur om de kans op een geslaagde
duurzame invulling te vergroten.

5.

Opmaak van een draaiboek en een stappenplan op
basis van bestaande methodieken.

6.

Ter beschikkingstelling tijdelijk inrichtingsmateriaal.

7.

Het project zet in op de principes van ‘Gezonde
publieke ruimte’ van het Vlaams Instituut Gezond
Leven.

8.

Het project voorziet in de begeleiding bij het
vormgeven van de pleinen.
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9.

Het project streeft naar een sterk evaluatiemoment per
dorpsplein waarbij de sterke en zwakke punten van de
proeffase worden opgesomd.

Projectpartners:
-

Logo Gezond+ = promotor

-

Veneco

-

Regionale Landschap Meetjesland

Werkingsgebied: Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem,
Kaprijke, Lievegem, Maldegem en Sint-Laureins
Deadline indienen definitieve aanvraag: 15-10-2020
4.3. Projectvoorstel Leader:

De Meetjeslandse landbouw heeft de voorbije jaren ernstig

Beslissing Raad van Bestuur:

begeleiding van landbouwers in

geleden onder droogte. Het regionaal Meetjeslandse

De Raad van Bestuur:

het vinden en realiseren van

klimaatadaptatieplan (meetjeslandklimaatbestendig.be –

-

duurzame oplossingen voor

Sumaqua, 2018) toont aan dat de effecten van de

rationeel waterbeheer

klimaatverandering in de komende decennia nog zullen
toenemen. Kenmerkend voor het Meetjesland zijn de ruime
aanwezigheid van landbouw, een droogtegevoelige

Hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan de indiening van
het aanmeldingsformulier op 5 juni 2020 en de verdere
verfijning van de projectfiche en de financieringstabel.

-

Hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan de bijdrage van
5.891,81 euro uit het Innovatiefonds van Veneco.

zandgrond, opkomende verzilting, een groot aandeel
waterwingebied voor drinkwaterproductie (via grond- en
oppervlaktewater), enz.
Vanuit de stuurgroep Meetjesland Klimaatgezond waar alle
deelnemende gemeenten in vertegenwoordigd zijn, en op
het klimaatevent in maart 2019 waar ruim de stakeholders
uit het Meetjesland aanwezig waren, werd het thema water
en landbouw als grote prioriteit op de agenda geplaatst.
Doel van het project
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Het doel van het project bestaat erin om jonge, startende
landbouwers (een doelgroep van de leader lokale
ontwikkelingsstrategie) te ondersteunen in hun zoektocht
naar rationeler watergebruik, zodat hun kansen vergroten
om een succesvolle en duurzame onderneming uit te
bouwen. Er worden 4 jonge, startende landbouwers
geselecteerd uit verschillende deelsectoren.
Werkingsgebied
8 gemeenten in het Meetjesland: Aalter, Assenede, Eeklo,
Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins
Partners
Veneco (promotor), provincie Oost-Vlaanderen – dienst
landbouw (partner), Waterportaal (co-promotor),
Innovatiesteunpunt (co-promotor), Boerenbond (partner),
ABS (partner), 8 Meetjeslandse gemeenten (partner) ,
Provinciale Landbouwkamer (partner).
5.

Projectontwikkeling

5.1.

Deinze – Nazareth – Kruisem –
De Prijkels

5.1.1.

Vrachtwagenparking

De vrachtwagenparking zoals vastgelegd in het provinciaal

Beslissing Raad van Bestuur:

ruimtelijk uitvoeringsplan en het inrichtingsplan van De

De Raad van Bestuur:

Prijkels werd inmiddels aangelegd in een betonverharding.

-

Hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan het vastleggen

Om de parking op een controleerbare wijze operationeel te

van een budget van 60.000 € excl. btw voor de inrichting van

maken is het voorstel de parking verder te voorzien van

de vrachtwagenparking met verlichting, slagbomen met een

verlichting, een omheining en slagbomen met een systeem
voor toegangscontrole (badge). Op basis van een aantal
offertes wordt een budget van 60.000 € excl. BTW nodig

systeem voor toegangscontrole en een afsluiting.
-

Geeft met unanimiteit mandaat aan de algemeen directeur
voor het afsluiten van de bestellingen binnen dit budget.

geacht.
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5.1.2.

6.

Aankopen

Recentelijk konden de onderhandelingen met een eigenaar

Beslissing Raad van Bestuur:

tot aankoop van een perceel grond met stallingen en een

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

algehele regeling van de bedrijfsschade gefinaliseerd

de volgende kernpunten van de dadingsovereenkomst tussen

worden in een dadingsovereenkomst.

Veneco en S.

Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers ruimtelijke

Mededeling

Ruimtelijke planning

6.1. Overzicht dossiers

planning.
6.2. Projectregie

Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers

Mededeling

projectregie
7.

Diensten aan gemeenten

7.1. Mobiliteit
8.

Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers mobiliteit

Mededeling

De Algemene Vergadering van 11 juni 2020 zal, gelet op

Mededeling

Varia

8.1. Algemene Vergadering 11 juni 2020

de van kracht zijnde corona-maatregelen, doorgaan op
digitale wijze. De vertegenwoordigers en de gemeentenvennoten worden hiervan verwittigd.
8.2. 60 jaar Veneco

Slotevent is verplaatst van 02-10-2020 naar 18-06-2021

Mededeling

8.3. Toelichting archeologie

Toelichting archeologie site Maldegem door Davy

Mededeling

Herremans

De vergadering wordt gesloten om 20.05 uur.

Veronique Verstraeten
secretaris

Danny Claeys
voorzitter

Filip Lehoucq
2de ondervoorzitter
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Wijze waarop publiek inzage kan krijgen in de besluiten uit de lijst: conform de wetgeving openbaarheid van bestuur: https://overheid.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur
Datum van bekendmaking van de lijst: 12-06-2020
Overeenkomstig artikel 468 van het Decreet Lokaal Bestuur kan tegen een besluit van een dienstverlenende vereniging, op straffe van niet-ontvankelijkheid, een klacht ingediend worden
binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoepassing van de dienstverlenende vereniging van de lijst van de aangelegenheden, vermeld in
artikel 466, of van de besluiten, vermeld in artikel 467.
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