Veneco – Raad van Bestuur
Beknopt Overzicht van de Beslissingen (BOB)
‘Kantoorgebouw Veneco’ te Destelbergen
05-07-2022 om 18.00 u
Agendapunten

Toelichting

Mededeling of aard van beslissing

1.

Goedkeuren verslag Raad van

Het verslag van de Raad van Bestuur van 1 juni 2022 werd

Beslissing Raad van Bestuur:

Bestuur 1 juni 2022

na fiattering op 7 juni 2022, op 10 juni 2022 overgemaakt

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

aan de bestuurders en de deskundigen.

het verslag.

2.1.1. Sociaal adviseur wonen

Gesloten zitting

Gesloten zitting

2.1.2. Stafmedewerker wonen

Gesloten zitting

Gesloten zitting

2.1.3. Vacature jurist

Gesloten zitting

Gesloten zitting

Gesloten zitting

Gesloten zitting

Gesloten zitting

Gesloten zitting

2.1.6. Overige openstaande vacatures

Gesloten zitting

Gesloten zitting

2.2. Vervanging preventieadviseur

Gesloten zitting

Gesloten zitting

De evaluatie van het 5de werkingsjaar van de

Beslissing Raad van Bestuur:

kostendelende vereniging Veneco wordt voorgelegd en

De Raad van Bestuur beslist unaniem voor de periode 01-07-2022

toegelicht aan de Raad van Bestuur.

t.e.m. 30-06-2023 de tarieven aan te passen als volgt:

Het tarief voor de periode 01-07-2022 t.e.m. 30-06-2023

De toepassing van een verschillend tarief afhankelijk van de

wordt vastgelegd.

anciënniteit en de ervaring van de medewerkers blijft behouden:

2.

Personeel

2.1. Stand van zaken aanwervingen

overheidsopdrachten
2.1.4. Adviseur vergunningen/ruimtelijk
Planner
2.1.5. Stafmedewerker IOED
Meetjesland

niveau 2
3.

Bestuur

3.1. Evaluatie 5de werkingsjaar KDV: 0107-2021 – 30-06-2022

1

A-niveau – 1 tot 10 jaar ervaring: 95 euro
A-niveau ervaren – 11 tot 20 jaar ervaring: 105 euro
A-niveau senior – meer dan 20 jaar ervaring: 115 euro
B-niveau – 1 tot 10 jaar ervaring: 73 euro
B-niveau ervaren – 11 tot 20 jaar ervaring: 78 euro
B-niveau senior – meer dan 20 jaar ervaring: 95 euro
Tarief dossiers projectontwikkeling en projectregie zonder
grondpositie met creatie financiële meerwaarde:
A-niveau 1 tot 10 jaar ervaring: 110 euro
A-niveau – ervaren – 11 tot 20 jaar ervaring: 120 euro
A-niveau – senior – meer dan 20 jaar ervaring: 130 euro
4.

Beleid

4.1. Energielandschap 2050 regio Gent

Opstart Energielandschap 2050 regio Gent

Beslissing Raad van Bestuur:

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt via gebiedsgerichte

-

De Raad van bestuur gaat unaniem akkoord met de aanduiding

energieplanning aan het energielandschap van 2050. Maar

van een afgevaardigde en plaatsvervanger in de stuurgroep

hoe kunnen we deze energietransitie concreet realiseren in

Energielandschap 2050: Nel Van Rentergem en Liselotte

de regio Gent? Om die vraag te beantwoorden wil de

Mortier in de ondersteunende rol als verslaggever en facilitator

provincie samen met Veneco, de gemeenten en lokale

bij dit proces;

actoren aan een ruimtelijke energievisie voor de regio Gent

-

De Raad van Bestuur beslist de provincie van deze beslissing

werken. Eens de visie klaar is, zal er ook een

op de hoogte te brengen d.m.v. een brief, waarbij geattendeerd

actieprogramma zijn waarin betrokken actoren aangeven

wordt op de prioriteit vanuit de subregio Meetjesland: eerst

hoe ze de komende jaren mee aan de realisatie zullen

PRUP voor het BEK Assenede-Zelzate, daarna visietraject

werken.
De Provincie creëert via gebiedsgerichte energieplanning

Energielandschap 2050 Regio Gent.
-

het energielandschap van 2050 waarbij het

De Raad van Bestuur beslist unaniem dat de provincie wordt
geattendeerd op de uitdrukkelijk vraag van de

energiesysteem zoveel mogelijk draait op hernieuwbare

Venecogemeenten om Veneco proactief te betrekken op het

bronnen.

provinciaal ruimtelijk beleidsplan, en niet alleen de gemeenten
afzonderlijk. Veneco vraagt om opgenomen te worden als
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Een groot deel van het antwoord op de

partner om de verschillende beleidskaders en

klimaatproblematiek is een energietransitie. We moeten

actieprogramma’s actief mee vorm te geven.

afstappen van het massale gebruik van fossiele
brandstoffen en overstappen naar het gebruik van
hernieuwbare en duurzame energiebronnen. We moeten
dus ons energiesysteem opnieuw ontwerpen. En we willen
draaien op energie van eigen bodem: van zon, wind,
biomassa en waterkracht. Maar als we op die onderbenutte
hernieuwbare energiebronnen willen draaien, dan moeten
we deze installaties wel een plek geven in de regio. En die
keuzes zullen we moeten maken en vragen een ruimtelijke
vertaling. Een nieuw energiesysteem zal heel wat
investeringen vergen op een relatief korte tijd. Om de
beperkte middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, is een
goed doordacht plan nodig. Niet alleen een plan van hoe
het er moet uitzien in 2050, maar ook welke stappen nodig
zijn om er te komen.
We onderzoeken waar en hoe we hernieuwbare energie
kunnen produceren in de regio en hoe we deze energie
kunnen opslaan, transporteren en verbruiken. Zo kunnen
we gericht werk maken van een efficiënt, betaalbaar en
gedragen energielandschap op maat van de regio.
4.2. Beleidsplan Ruimte Provincie OostVlaanderen

Voorontwerp beleidsplan Ruimte Provincie Oost-

Beslissing Raad van Bestuur:

Vlaanderen

De Raad van Bestuur beslist unaniem dat voorliggende

Het voorontwerp voor het nieuw ruimtelijk
beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-vlaanderen
2050’ vormt de basis voor het overlegtraject van dit jaar
richting ontwerp.

opmerkingen de basis zijn voor verder constructief overleg met de
Provincie teneinde de bezorgdheden uit deze regio mee te geven.

De provincie heeft lokale bestuur uitgenodigd voor
overlegtafels die ze organiseren op verschillende locaties
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in de provincie. De streekintercommunales werden hierop
niet uitgenodigd. Besturen of andere organisaties die over
een specifiek thema dieper in gesprek willen gaan, kunnen
steeds apart een afspraak maken.
Ook Veneco maakte een lezing van dit voorontwerp.
4.3. Kantoorgebouw

Verdere stappen in de uitbreiding van het kantoor van
Veneco.
-

De plaatsingsprocedure van de

Beslissing Raad van Bestuur:

architectuuropdracht

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

Op 25/02/2022 werd de eerste stap ondernomen in de

het selectieverslag.

plaatsingsprocedure van de architectuuropdracht voor
de uitbreiding van het kantoor van Veneco.
Deze eerste stap bestond uit de publicatie van een
selectieleidraad, een oproep aan architectenteams om
zich kandidaat te stellen voor de betreffende opdracht.
Aan de kandidaten werd gevraagd een dossier in te
dienen met 3 referenties, 2 referenties architectuur en
1 referentie landschap alsook een nota met een eerste
visie en motivatie van deelname voor deze opdracht.
In deze eerste stap worden maximaal 5 (volgens
selectieleidraad) en minimum 3 kandidaten
geselecteerd om deel te nemen aan de 2de stap in de
procedure. In deze 2de stap krijgen de geselecteerde
kandidaten de kans om een offerte in te dienen met
een ontwerpvoorstel (schetsontwerp) voor de
uitbreiding en de groenzone tussen het kantoor en
RVT Panhuyspark. Voor de uitwerking van dit
schetsontwerp krijgen de kandidaten een vergoeding
van 7.500,00 €.
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Momenteel wordt de 1ste fase (de
kandidatuurstellingsfase) met selectie van de
architectenteams afgerond.
De kandidatuurstellingen van de architectenteams
moesten ingediend worden tegen ten laatste
22/04/2022 om 10u00.
13 teams hebben tijdig een kandidatuurstelling
ingediend die voldoet aan de voorwaarden van de
selectieleidraad.
Bijlage: selectieverslag – wordt ten laatste vrijdag 1 juli
overgemaakt
-

Het bestek voor de architectuuropdracht

Beslissing Raad van Bestuur:

In functie van de 2de stap in de plaatsingsprocedure

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

van de opdracht voor de uitbreiding van het kantoor

het bestek uitbreiding kantoor Veneco.

werd een bestek opgemaakt waarbinnen de
modaliteiten van de opdracht worden omschreven.
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd een
offerte in te dienen volgens de modaliteiten
beschreven in het bestek.
Het bestek zoals terug te vinden in bijlage bouwt
verder op de eerste beknopte omschrijving van de
opdracht in de selectieleidraad uit de eerste fase van
de procedure.
Bijlage: bestek in bijlage
-

Planningscontext

Beslissing Raad van Bestuur:

Het perceel van Veneco was volgens het originele
gewestplan (1977) bestemd als ‘gebied voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut’. Maar
door de opmaak van het BPA ‘Panhuisstraat’ (M.B. 9

De Raad van Bestuur beslist unaniem om gebruik te maken van de
afwijkingsmogelijkheid die voorzien is in het BPA.
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sept. 2008) is het perceel nu bestemd als ‘groenzone
met beperkte bebouwing (voor
gemeenschapsvoorzieningen)’.
Er is een bouwzone op het bestemmingsplan van het
BPA ingetekend waarbinnen een maximale footprint
voor het gebouw van 350 m2 geldt en maximum 70%
van het niet-bebouwde deel van de bouwzone mag
verhard zijn.
De ontwikkelingsmogelijkheden op het terrein zijn
quasi volledig benut volgens de huidige BPAvoorschriften.
Er werden verschillende pistes onderzocht om de
nieuwe uitbreiding mogelijk te maken.
-

Timing van de procedure

Mededeling

De timing van de procedure wordt meegegeven aan
de leden van de Raad van Bestuur.
5.

Streekontwikkeling

5.1. Branding dienstverlening wonen en
energie

Publiceren van een opdracht voor het vormgeven van

Beslissing Raad van Bestuur:

een nieuwe branding voor de geïntegreerde

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord met het bestek

dienstverlening rond Wonen en Energie

branding dienstverlening Wonen en Energie en de beschreven

De opdracht valt onder de wetgeving overheidsopdrachten

aanpak.

en betreft een onderhandelingsprocedure zonder

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord met de lijst van aan te

voorafgaande bekendmaking.

schrijven opdrachtnemers.

Het resultaat van de opdracht dient een aantrekkelijke
regionale branding te zijn die de thema’s wonen en energie
op een integrale en heldere manier bij de burger brengt.
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Daarbij kan diversifiëren betreffende de communicatiedragers wenselijk zijn.
De opdracht omvat:
1.

Communicatiestrategie met voorstellen van dragers
en methodieken

2.

De ontwikkeling van een visuele identiteit

3.

De uitwerking van een website

De opdrachtnemer dient een voorstel te doen over de
manier waarop bepaalde doelgroepen best kunnen bereikt
worden. De doelgroepen dienen op een laagdrempelige
manier toegeleid te worden naar de dienstverlening,
specifiek voor hen van toepassing, van het energiehuis
Veneco. Het onafhankelijke en gratis advies betreffende
energie en wonen dient de burger optimaal aan te zetten
tot renovatie of energie besparen over te gaan. Een betere
woonkwaliteit zowel energetisch als op het gebied van
wooncomfort dient het resultaat te zijn. Hierbij worden ook
de meer kwetsbare doelgroepen bediend.
De offertes zullen beoordeeld worden volgens
onderstaande toewijzingscriteria:

6.
6.1.

-

Prijs (40 punten)

-

Referenties (20 punten)

-

Plan van aanpak (40 punten)

Projectontwikkeling en projectregie
Deinze – Nazareth – Kruisem –

Flexi Coatings

Beslissing Raad van Bestuur:

De Prijkels

Het bedrijf Flexi Coatings ondertekende op 23-12-2021 de

De Raad van Bestuur beslist unaniem de vraag tot uitstel nog niet

overeenkomst voor een perceel van 7.079 m2 op het

goed te keuren. Aan het bedrijf wordt gevraagd om de situatie en de

bedrijventerrein De Prijkels. De akte kan pas verleden
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worden nadat de ruilakte met de Provincie is verleden. Dit

mogelijkheden binnen de 2 jaar te herbekijken en dan gemotiveerd

zal vermoedelijk september zijn.

de vraag opnieuw te stellen indien nodig.

Het bedrijf vraagt om de termijn om te starten met de
bouwwerkzaamheden met 1 jaar uit te stellen. Dit komt neer
op de start van de bouwwerken binnen de 3 jaar i.p.v. binnen
de 2 jaar.
Elia

Beslissing Raad van Bestuur:

De Raad van Bestuur keurde op 29-03-2022 de toewijs van

1/ De Raad van Bestuur beslist unaniem de vraag tot uitstel nog niet

perceel 14a aan het bedrijf Elia goed.

goed te keuren. Aan het bedrijf wordt gevraagd om de situatie en de
mogelijkheden binnen de 2 jaar te herbekijken en dan gemotiveerd

Gelet op hun specifieke bedrijfsvoering vragen zij volgende

de vraag opnieuw te stellen indien nodig.

afwijkingen:

2/ De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring

-

Afwijking op de bouwtermijn

aan de afwijking die gevraagd wordt inzake de afsluiting en het

-

Afwijking op de uitvoering van een afsluiting en het

hekwerk.

plaatsen van een haag
6.2.

Maldegem – Bedrijvenpark
Campagne

6.2.1.

Toewijs percelen

In de Raad van Bestuur van 21-12-2021 werd beslist over

Beslissing Raad van Bestuur:

te gaan tot het lanceren van een oproep. De kandidaten

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

kregen tijd tot 4 maart om een dossier in te dienen met hierin

volgende toewijs:

een voorstelling van het bedrijf en een beschrijving van hoe

-

Perceel 36 met een oppervlakte van ca 7.509 m2;

ze

-

Perceel 29 met een oppervlakte van ca 8.681 m2;

-

Perceel 16 met een oppervlakte van ca 3.479 m2;

aan

de

selectiecriteria

kunnen

voldoen.

selectiecriteria zijn:

De

-

Economie – innovatieve activiteiten

-

Perceel 4 met een oppervlakte van ca 1.198 m2;

-

Locatie – herlocatie bestaande bedrijven

-

Perceel 35 met een oppervlakte van ca 12.305 m2;

-

Mobiliteit

-

Perceel 34 met een oppervlakte van ca 23.770 m2

-

Duurzame initiatieven

onder voorbehoud van de exacte afbakening van de perceelsgrens.

-

Globale visie

We ontvingen in totaal 42 kandidatuurdossiers.
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De verschillende kandidaturen worden toegelicht aan de

De Raad van Bestuur hecht haar goedkeuring om de oproep naar

leden van de Raad van Bestuur.

kandidatuurdossiers opnieuw te starten van zodra de nog
beschikbare percelen duidelijk zijn.

6.2.2.

Bedrijvenpark Campagne -

Omdat het bedrijventerrein zo goed als afgewerkt is en we

organisatie evenement

werken aan de eerste toewijzingen, plannen we in de loop

Mededeling

van oktober een evenement. Dit doen we samen met de
gemeente Maldegem. We informeren ook naar een
samenwerking van Voka.
Datum en de verdere praktische invulling volgen nog.
6.3.

Sint-Laureins – Singelken

In de KMO-zone Singelken is er nog een 2de uitgiftefase nl.

Beslissing Raad van Bestuur:

in zone C met een oppervlakte van 7.799 m2 en in zone D

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

2

met een oppervlakte van 4.247 m . Deze kon pas

volgende toewijs:

aangesneden

%

-

Perceel 15 van 1.287 m2

bouwvergunningen zijn uitgereikt in de 1ste fase. Dit is sinds

-

Perceel 16 van 3.130 m2

worden

van

zodra

voor

80

01-02 het geval.
Bovendien zijn we sinds 02-02 opnieuw eigenaar van een
perceel van 3.145 m2 door de wederinkoop in het dossier
Mercy (zie beslissing Raad van Bestuur 09-05-2021 om tot
wederinkoop over te gaan).
De Raad van Bestuur besliste op 23-02 de oproep naar
kandidaten te lanceren waarna de kandidatuurdossier ten
laatste op 29 april werden ingediend. Het dossier omvatte
een beschrijving van de activiteiten en een antwoord op
volgende criteria:
-

Economie

-

Locatie – herlocatie bestaande bedrijven

-

Mobiliteit

-

Duurzame initiatieven
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-

Globale visie

Er zijn in totaal 3 kandidaten waarvan er 2 reeds aanwezig
zijn op het bedrijventerrein.
6.4.

Projectregie

Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers

Mededeling

projectregie.
7.

Woonontwikkeling

7.1. Aalter – Onderdale 2

Start verkoop Onderdale fase 1 en 2.
-

Mededeling

Op 11 maart 2022 werden alle brieven gebust in
‘Groen Ursel’ met de uitnodiging om een kandidatuur
als koper van een lot in de verkaveling in te dienen.
De kandidatuursperiode liep tot 15 mei 2022. We
ontvingen in die periode geen enkele kandidatuur of
vraag naar info.

-

Voor het innovatief woonproject eindigde de termijn
van de selectiefase op 30/5/22. We ontvingen één
kandidatuur.

-

PRUP ‘Groen Ursel’ stelde dat er eerste kans moet
worden geboden aan de permanente bewoners van
‘Groen Ursel’ om hen de kans te bieden tot
herhuisvesting in Onderdale 2. Dit is door de
kandidatuursperiode van 11/3/2022 tot 15/5/2022
afgerond.

-

Voor de aanpak van de selectie en onderhandeling
met ene kandidaat voor het innovatief woonproject,
winnen we momenteel juridisch advies in.
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-

Gezien het beperkt aantal loten (4 in tweede fase)
voorzien we om trapsgewijs de communicatie op te
bouwen.
In de voorbije jaren maakten al enkele anderen (geen
bewoners van Groen Ursel) hun interesse bekend.
Bij de volgende stap van de verkoop worden zij
gevraagd om hun interesse al dan niet te bevestigen
door zich officieel kandidaat te stellen. We voorzien dit
vanaf begin juli tot midden augustus. Gelijktijdig wordt
er een oproep naar kandidaten gepubliceerd op de
website van Veneco.
Indien er voldoende kandidaten zijn is er geen bredere
communicatie wenselijk. Indien dit wel zo is, stellen we
voor om dit via de gemeentelijke website, infoblad of
immowebsites breder kenbaar te maken vanaf midden
augustus tot midden september.

Volgende verkoopsvoorwaarden gelden:
•

1 bouwlot per koper;

•

Die al minstens 10 jaar inwoner is van Aalter (of
voorheen Knesselare);

•

Als enige en eigen woning;

•

Die niet wordt doorverkocht binnen een periode van 10
jaar.

Een officiële kandidatuur bestaat uit:
•

Akkoordverklaring met de verkoopvoorwaarden;

•

Akkoordverklaring met de verkavelingsvoorschriften;

•

Opgave van min. 2 loten die de interesse genieten.
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De kandidaturen worden beoordeeld in volgorde van
ontvangst.
De verkoopprijzen van de individuele loten wordt
vastgelegd.
8.

Ruimtelijke planning en mobiliteit

8.1. Overzicht dossiers ruimtelijke
planning
8.2. Raamcontract studieopdrachten

Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers ruimtelijke

Mededeling

planning.
Goedkeuring bestek overheidsopdrachten diensten met als

Beslissing Raad van Bestuur:

voor uitvoeringswerken van

voorwerp ‘Raamcontract studieopdrachten voor

De Raad van Bestuur beslist unaniem:

toegankelijke Hoppinpunten

uitvoeringswerken van toegankelijke Hoppinpunten’ –

1. Haar goedkeuring te hechten aan het bestek met als voorwerp

looptijd 3 jaar

“Raamcontract studieopdrachten voor uitvoeringswerken van
toegankelijke Hoppinpunten.” – looptijd 3 jaar

Binnen het decreet Basisbereikbaarheid werkt de

2. Haar goedkeuring te hechten aan de procedure

Vervoerregio Gent een regionaal vervoerplan uit. Binnen

“Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande

dat vervoerplan wordt het openbaar vervoer gestructureerd

bekendmaking”

in een gelaagd netwerk. Binnen dit netwerk zullen
mobipunten op belangrijke locaties uitgebouwd worden.
Deze mobipunten worden gelanceerd onder de naam
‘Hoppinpunt’ waarvoor Vlaanderen een huisstijl heeft
ontwikkeld om uniformiteit te bewaren.
De vervoerregio selecteert de hoppins in het regionaal
mobiliteitsplan volgens de Vlaamse categorisering. De
hoogste categorie zijn de interregionale hoppins. In de
praktijk zijn dat de belangrijkste treinstations in de
vervoerregio. De regionale hoppins vormen de volgende
categorie. Dit zijn treinstations of busknooppunten waarin
verschillende regionale lijnen samenkomen. De lokale
hoppins zijn de derde categorie. Zij vormen voor een
kleiner gebied het centrale knooppunt waar men kan
beroep doen op verschillende soorten van mobiliteit. Zo
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wordt er in elke kern minstens één lokale hoppin
geselecteerd. Ook nabij belangrijke
tewerkstellingsgebieden of andere attractiepolen worden
lokale hoppins geselecteerd. De laatste categorie zijn de
buurthoppins. Zij vullen de hoppins van de hogere
categorieën aan. Deelmobiliteit, zoals deelauto’s en
deelfietsen, vormt hier de basis van het mobiliteitsaanbod.
De realisatie van deze hoppinpunten is de
verantwoordelijkheid van de wegbeheerder: het
Agentschap Wegen en Verkeer voor infrastructuur langs
gewestwegen en de lokale besturen langs
gemeentewegen. Afhankelijk van het netwerkniveau van
het hoppinpunt (interregionaal, regionaal, lokaal of
buurthoppinpunten) kunnen de lokale besturen subsidies
verkrijgen voor de realisatie van hoppinpunten.
Onze gemeenten geven aan dat zij niet de capaciteit hebben
om de hoppinpunten waar zij verantwoordelijk voor zijn van
A tot Z uit te werken. Daarom willen wij hen ondersteunen
door

de

verschillende

stappen

binnen

het

ontwikkelingstraject van een hoppinpunt aan te bieden in
modules. We zullen hen ondersteunen bij het ontwerp,
technische uitwerking, de uitvoering en het subsidiedossier.
Veneco wenst in naam van de bij haar aangesloten
gemeentebesturen een raamcontract af te sluiten waarbij
een technisch bureau op afroep kan ingeschakeld worden
om Veneco de komende 3 jaar bij deze opdracht bij te staan.
Met dit project wil Veneco de aanleg van hoppinnetwerk
binnen de Vervoerregio Gent ondersteunen door de lokale
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besturen te faciliteren bij het voorontwerp, de technische
uitwerking,

de

subsidieregeling,

de

aankoop

van

infrastructuur en uitvoering van de werken. Het project richt
zich daarbij op hoppinpunten waar de steden en gemeenten
als beheerder (deels) voor bevoegd zijn.
De uit te voeren opdrachten worden in deelopdrachten
opgedeeld:
-

Infrastructuurstudie

-

Aanvullende studies gerelateerd aan het project

Gunningscriteria:

8.3. Overzicht dossiers mobiliteit
9.

-

Prijs (60 punten)

-

Methodologie (20 punten)

-

Uitvoeringstermijn (10 punten)

-

Referentie (10 punten)

Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers mobiliteit.

Mededeling

Correctie meegedeelde info Raad van Bestuur 1 juni 2022.

Mededeling

Varia

9.1. Projectenfonds – Provincie OostVlaanderen

In de Raad van Bestuur van 1 juni 2022 werd een
toelichting gegeven omtrent de besteding van de
restmiddelen van het projectenfonds.
Bij de reeds bestede middelen werd meegedeeld dat er
nog een restsaldo was van 146.591 euro. Dit is echter niet
correct. Het resterende bedrag dat nog niet werd
toegekend bedraagt 100.869 euro. Het bedrag voor de
verlenging van het ESF-dossier (45.722 euro) was niet
opgenomen in de toelichting.
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De vergadering wordt gesloten om 19.50 uur.

Veronique Verstraeten
secretaris

Danny Claeys
voorzitter

Filip Lehoucq
de

2 ondervoorzitter

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: 08-07-2022
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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