Veneco – Raad van Bestuur
Toelichting
Digitale vergadering via Teams
09-02-2021 om 18.00 u
Agendapunten

Toelichting

Mededeling of aard van beslissing

0. Vergaderen op digitale wijze om

De goede werking en de continuïteit van taken van publiek

Mededeling

reden van hoogdringendheid

belang die uitgevoerd worden door de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, vallen onder een
hoogdringende reden tijdens de COVID-19 periode.
Tegelijk vraagt de Federale Overheid om (grote)
bijeenkomsten te vermijden.
De Raad van Bestuur van 17 maart 2020 nam daarom
volgende beslissing:
Beslissing Raad van Bestuur:
-

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de
vergadering van de Raad van Bestuur van 17 maart
2020 op digitale wijze te organiseren en te laten
doorgaan. Dit om de goede werking en de continuïteit
van taken van publiek belang die uitgevoerd worden
door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden te
garanderen.

-

De Raad van Bestuur beslist unaniem om afhankelijk
van de evolutie van de COVID-19 periode eventueel
volgende Raden van Bestuur eveneens op digitale
wijze te organiseren.

1.

Goedkeuren verslag Raad van

Het verslag van de Raad van Bestuur dd. 14-01-2021,

Beslissing Raad van Bestuur:

Bestuur 14-01-2021

werd na fiattering op 18-01-2021 op 22-01-2021

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

overgemaakt aan de bestuurders en de deskundigen.

het verslag.
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2.

Personeel

2.1. Aanwerving stafmedewerker

Gesloten zitting.

Gesloten zitting.

Gesloten zitting.

Gesloten zitting.

2.3. Vacature stafmedewerker PPS

Gesloten zitting.

Gesloten zitting.

2.4. Aanvraag zorgkrediet

Gesloten zitting.

Gesloten zitting.

Er wordt een toelichting gegeven door de algemeen

Beslissing Raad van Bestuur:

directeur over het plan van aanpak i.v.m. de uitbreiding van

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

het kantoorgebouw van Veneco:

het plan van aanpak.

onroerend erfgoed
2.2. Aanwerving stafmedewerker lokale
economie

3.

Beleid

3.1. Kantoorgebouw

a.

Contacteren mogelijke partners

b.

Navraag naar de mogelijke rol van de verschillende
partners in het ‘campusmodel’

4.

c.

Brainstorm met de verschillende partners

d.

Uitwerking samenwerkingsmodel

e.

Indicatieve planning

Streekontwikkeling

4.1. Energie en klimaat
4.1.1.

Meetjesland = Klimaatgezond –

In navolging van de afronding en evaluatie van het project

Beslissing Raad van Bestuur:

Engagementsverklaring tussen

Meetjesland Klimaatgezond werd een

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

Veneco en Provincie Oost-

engagementsverklaring opgemaakt waarin de

de ondertekening van de engagementsverklaring door de algemeen

Vlaanderen

samenwerking wordt beschreven tussen Veneco en de

directeur en de voorzitter van Veneco.

Provincie over de aanpak van klimaat en energie in het
Meetjesland.
Het project Meetjesland Klimaatgezond werd door de
partners algemeen als positief geëvalueerd. Voor het
2

vervolgtraject werd een aangepast samenwerkingsverband
opgemaakt onder de vorm van een
engagementsverklaring. Deze engagementsverklaring
loopt tot en met 2025 (= huidige legislatuur 2018-2024
vermeerderd met 1 jaar).
4.1.2.

Duurzaam Toerisme

Energiehuis Veneco, Toerisme Meetjesland en

Beslissing Raad van Bestuur:

Meetjesland - Eindrapport

GoodPlanet Belgium voerden met steun van de Provincie

De Raad van Bestuur keurt met unanimiteit het eindrapport project

Oost-Vlaanderen dit project uit met als doel om de

Duurzaam Toerisme Meetjesland goed.

toeristische accomodaties in het Meetjesland te
verduurzamen. Initieel was ook Netwerk Meetjesland
betrokken in dit project, maar hun bijdrage stopte na
beëindiging van hun organisatie.
Via dit project wensten de partners de toeristische
accomodaties in het Meetjesland te informeren en
sensibiliseren over mogelijke CO2-besparende
maatregelen en hen te stimuleren om het Green Key label
te behalen. Dit is een kwaliteitslabel voor de toeristische
sector gebaseerd op meer dan 100 duurzaamheidscriteria.
Uiteindelijk schreven 6 uitbaters van toeristische
accommodaties zich in voor het Green Key label.
Dit project werd financieel ondersteund via de subsidie
Energieambassadeus van de Provincie Oost-Vlaanderen.
In totaal werd een subsidie van 11.716,28 euro benut. Het
project liep af op 31 december 2020. Het eindrapport moet
voor het einde van maart 2021 voorgelegd en
goedgekeurd worden door de Provincie Oost-Vlaanderen.
5.

Projectontwikkeling
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5.1.

Parkmanagement

Financiering van het parkmanagement en de

Beslissing Raad van Bestuur:

uitwerking van een open boekhouding voor

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

bedrijventerreinen waar het parkmanagement van

deze principes voor verdere implementatie van de financiering van

toepassing is.

het parkmanagement en de uitwerking voor de open boekhouding

1.

waar parkmanagement van toepassing is. Er zal een evaluatie van

Financieringsmodel

Het parkmanagement van Veneco is van toepassing op

deze principes plaatsvinden na de simulatie ervan per

volgende bedrijventerreinen in chronologie van

bedrijventerrein.

goedgekeurde verkoopsvoorwaarden:
-

Lievegem – Mispelare (Verkoopsvoorwaarden dd. 0207-2006)

-

Zulte – De Schachelaar (Verkoopsvoorwaarden dd.
30-06-2008)

-

Deinze – Ter Mote (Verkoopsvoorwaarden dd. 09-092009)

-

Zulte – Dries (Verkoopsvoorwaarden dd. 16-09-2009)

-

Assenede – AKMO II (Verkoopsvoorwaarden dd. 2411-2009)

-

Destelbergen – Panhuis (Verkoopsvoorwaarden dd.
27-08-2012)

-

Sint-Laureins – Singelken (Verkoopsvoorwaarden dd.
21-09-2012)

-

Eeklo – Kunstberg (Verkoopsvoorwaarden dd. 28-022018)

-

Deinze/Nazareth/Kruisem – Groot Prijkels
(Verkoopsvoorwaarden dd. 20-12-2018).

Het transparant bijhouden van inkomsten en uitgaven van
het parkmanagement of open boekhouding staat vermeld
in de verkoopsvoorwaarden van de 4 laatst aangelegde
bedrijventerreinen.
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Daarom is het aangewezen vast te leggen welke prestaties
van Veneco doorgerekend zullen worden, en op welke
manier dit moet gebeuren.
Na het verzamelen van de intern gepresteerde uren van
vorige jaren aan parkmanagement per bedrijventerrein, het
ramen van de jaarlijkse ‘vaste’ kosten die aan
groenonderhoud verbonden zijn en de becijfering van het
aantal netto verkoopbare bedrijfsgronden per
bedrijventerrein, hebben we vastgesteld dat door een
heffing van:
-

15% op de externe facturen onderhoudsaannemers,

-

0,1 euro/m2 als jaarlijkse forfaitaire kost,

de werkelijke gepresteerde uren per bedrijventerrein het
best benaderd worden, zodat de werkelijk gepresteerde
diensten door Veneco in het kader van parkmanagement
voor het waarborgen van de kwaliteit op het
bedrijventerrein kan worden gefinancierd.
2.

Opbouwen van reserves met
parkmanagementsbijdragen per bedrijventerrein

Veneco stelde vast dat er in de kosten van het
parkmanagement sterke schommelingen mogelijk zijn van
jaar tot jaar. Om voorbereid te zijn op een jaar waarin de
kosten hoger uitvallen dan gemiddelde jaren is het
strategisch om een reservepot per bedrijventerrein aan te
leggen, die opgebouwd wordt met eventuele overschotten
van de parkmanagementsbijdragen.
Na het aftoetsen van een gepaste grootte van de
reservepot per bedrijventerrein op basis van de mogelijke
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minder frequente en onverwachte kosten, wordt 1 euro per
m2 netto uitgeefbare bedrijfsgrond naar voor geschoven als
begrenzing van de reserves per bedrijventerrein.
De bovenstaande bepalingen die de uitwerking en de
spelregels van de open boekhouding van het
parkmanagement vastleggen, zullen toegepast worden
voor een periode van 3 jaar. Daarna worden de principes
opnieuw geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. Onder
andere de grootte van het percentage dat op de facturen
van externe onderhoudsaannemers wordt aangerekend,
de jaarlijkse forfaitaire kost per m2 bedrijfsgrond en de
grootte van de reservepot kunnen herzien worden.
5.2.

Deinze – Ter Mote

De zaakvoerder van het bedrijf TM, op het bedrijventerrein

Beslissing Raad van Bestuur:

‘Ter Mote’, stelde volgende vraag:

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan
de overgangsregeling voor maximum 5 jaar waarbij de zaakvoerder

1/ Hij wenst de activiteit te laten overnemen. De overnemer

verklaart dat gedurende deze periode de bedrijfsactiviteiten worden

zou dan bijgevolg de loods huren.

verdergezet en hij actief blijft in het bedrijf. De zaakvoerder verbindt

2/ Hij werkt zelf nog 3 tot 5 jaar mee in de zaak om de

er zich eveneens toe om het onroerend goed na maximum 5 jaar te

opgebouwde kennis door te geven.

verkopen.

3/ Hij wil de aanpalende woning voor die periode blijven
bewonen.
De reden van overname is de leeftijd van de zaakvoerder.
Wil hij zijn kennis nog overdragen, dan moet hij hier nu mee
starten.
Veneco laat verhuur toe om een bedrijf de kans te geven te
groeien. De spelregels hierbij zijn max. 10 jaar na het
verlijden van de akte en max. 50 % van de bebouwde
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oppervlakte. Taveirne Mobil is eigenaar sinds 12-08-2010.
Aan beide voorwaarden kan niet voldaan worden.
Een overgangsregeling voor maximum 5 jaar wordt
voorgesteld.
5.3.

Deinze – Nazareth – Kruisem –
De Prijkels

Het bedrijf BXT kocht samen met partnerbedrijf B een
2

Beslissing Raad van Bestuur:

perceel van 9.536 m in de zone ‘De Lob’. De bedrijven

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

realiseren 1 gezamenlijk gebouw. Bij het uittekenen van de

de verkoop van een extra strook van 9 meter aan de bedrijven BXT

plannen is gebleken dat de gewenste bebouwde

en B voor de prijs van 130 euro/m2.

oppervlakte niet haalbaar is. Daarom is in de Raad van
Bestuur van 28-04-2020 de aankoop van een extra strook
van 6 meter goedgekeurd.
Maar binnen deze 6 meter is de draaicirkel voor een
brandweerwagen niet realiseerbaar. Daarom vragen de
bedrijven een extra aankoop van 9 meter i.p.v. 6 meter.
5.4.
5.4.1.

Maldegem – Bedrijvenpark
Archeologie

In de Raad van Bestuur van 14 januari 2021 werd beslist

Beslissing Raad van Bestuur:

om over te gaan tot vraag voor prijsverantwoording en

De Raad van Bestuur bekrachtigt unaniem de beslissing van de

documenten bodemkundige aan de firma met de

Raad van 14-01-2021: op grond van de kwalitatieve selectie van de

economisch meest voordelige offerte, zijnde BAAC

inschrijvingen, het regelmatigheidsonderzoek van de offertes en de

VLAANDEREN BVBA.

vergelijking van de offertes gemaakt in de voorgaande punten,

De inschrijver heeft zijn verantwoording verstrekt via e-mail

wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen aan de firma met de

op 23 januari 2021. De verantwoording kan aanvaard

economisch meest voordelige regelmatige (op basis van de beste
prijs-kwaliteitsverhouding) offerte, zijnde BAAC VLAANDEREN
BVBA, Hendekenstraat 49 te 9968 Bassevelde, tegen het
nagerekende offertebedrag van € 396.551,85, excl. btw, of
€ 479.827,74, incl. 21% btw.
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worden en de inschrijving van BAAC VLAANDEREN BVBA
kan als regelmatig beschouwd worden.
De documenten ter staving van de technische en
beroepskwalificatie van de bodemkundige werden
overgemaakt.
De voorwaarde om tot gunning over te gaan, is inmiddels
vervuld. De belissing tot gunning werd op 26 januari per
brief overgemaakt aan de inschrijvers.
Nu wordt een termijn van 15 dagen in acht genomen,
vooraleer tot sluiting van de opdracht over te gaan.
5.4.2.

Werken onder

Bij de uitvoering van het voorbereidend CTE-onderzoek en

Beslissing Raad van Bestuur:

milieutechnische begeleiding

archeologisch onderzoek werden op het terrein enkele

-

spots met milieuverontreiniging vastgesteld. Studiebureau
Arcadis volgt in uitbreiding voor riolerings- en

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring
aan het plan van aanpak.

-

De Raad van Bestuur geeft unaniem mandaat aan de

wegeniswerken in kader van de transformatie en de

algemeen directeur voor het nemen van beslissingen i.k.v.

uitbreiding van het bedrijventerrein te Maldegem en de

uitvoering van werkzaamheden onder milieutechnische

ontsluiting op de N9 bij de studieopdracht uitbreiding van

begeleiding.

het bedrijventerein te Maldegem.
Zo werd langsheen de Ringbaan vervuiling met teer
vastgesteld. Een volumegrond van ca 300m3 is
verontreinigd met teerresten. De grond werd bij de
uitvoering van het CTE-onderzoek onder milieubegeleiding
van Arcadis selectief ontgraven en moet nu vervolgens
verwijderd worden. Op basis van analyseresultaten van
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stalen kan besloten worden dat naast de brokken teer, de
verontreiniging/ PAK’s concentraties in de grond beperkt is.
Op een andere zone werd in asbesthoudend stortmateriaal
aangetroffen. Deze zone is nog niet ontgraven en kan ca.
150 m³ bedragen.
Aan 3 firma’s is een offerte gevraagd voor de ontgraving,
afvoer en verwerkingen: BSV NV, Stadsbader NV, De
Bree.
5.5.

Sint-Laureins – Singelken

Invulling lot 10 en lot 11

Beslissing Raad van Bestuur:

Op 19-09-2017 werden 2 afzonderlijke loten verkocht aan

De Raad van Bestuur beslist voor lot 10, mits afstemming en

de BVBA Mercy – De Roo Invest, voor de oprichting van:

goedkeuring college van burgemeester en schepenen Sint-

•

Laureins:

Op het perceel 1 (lot 10) met een oppervlakte van
2

4.132 m een bedrijf met als activiteit: stalling van

•

-

Gelet op het feit dat voor lot 10 de vooropgestelde termijn van

voertuigen en machines dienstig voor landbouw en

aanvang bouwactiviteiten op 19 september was verlopen. Gelet

andere eigen bedrijfsactiviteiten.

op het feit dat er op 04/02/2020 een formele ingebrekestelling

Op het perceel 2 (lot 11) met een oppervlakte van

is verzonden, waarna een remediëringstermijn van 1 jaar werd

3.145 m : een bedrijf met als activiteit: magazijn,

gegeven om alsnog aan de verplichtingen te voldoen, in

opslag van oliën, vetten en brandstof, werkplaats voor

toepassing van artikel 32 lid 1 Decreet Ruimtelijke Economie,

2

onderhoud en herstelling van voertuigen.

-

uitvoering van bouwactiviteiten op lot 10,

In de akte werd eveneens opgenomen dat beide loten
geconnecteerd kunnen worden d.m.v. een doorgang

Aangezien er nog steeds geen aanvang is genomen met de

-

Wordt beslist om het wederinkooprecht uit te oefenen en een

opgelegd door Veneco. De oprichting van de gebouwen en

schrijven te verzenden per gerechtsdeurwaardersexploot of

de inrichting van de buitenruimte op beide percelen dient te

aangetekende zending met ontvangstbewijs dat de wens tot

gebeuren conform de verkoopsvoorwaarden.

uitoefening van het recht van wederinkoop ter kennis brengt
aan BVBA Mercy – Deroo Invest.

Er werd een eerste voorontwerp ingediend dat niet kon
aanvaard worden.

De Raad van Bestuur beslist voor lot 11, mits afstemming en
goedkeuring college van burgemeester en schepenen SintLaureins:
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De koper legde vervolgens een aangepast voorontwerp

-

Gelet op het feit dat voor lot 11 de vooropgestelde termijn van

voor.

aanvang bouwactiviteiten op 19 september was verlopen. Gelet

Na bespreking met Veneco werd dit deels bijgewerkt.

op het feit dat er op 04/02/2020 een formele ingebrekestelling
is verzonden, waarna een remediëringstermijn van 1 jaar werd

Er werd een aanvraag voor omgevingsvergunning

gegeven om alsnog aan de verplichtingen te voldoen, in

ingediend (voorwaardelijk gunstig geadviseerd door

toepassing van artikel 32 lid 1 Decreet Ruimtelijke Economie,

Veneco), deze werd dd. 08-11-2019 door het CBS

-

geweigerd.

Aangezien er nog steeds geen aanvang is genomen met de
uitvoering van bouwactiviteiten op lot 11,

-

Wordt beslist om het wederinkooprecht uit te oefenen en een

Er kan nog onmogelijk voldaan worden aan de

schrijven te verzenden per gerechtsdeurwaardersexploot of

verkoopsvoorwaarden, namelijk

aangetekende zending met ontvangstbewijs dat de wens tot

de verplichting om met de bouwwerken aan te vangen

uitoefening van het recht van wederinkoop ter kennis brengt

binnen de 2 jaar na datum van de aankoopakte, 19

aan BVBA Mercy – Deroo Invest.

september 2019.
In de Raad van Bestuur van 05-12-2019 werd beslist om
het recht van wederinkoop uit te oefenen op 2 percelen
eigendom van BVBA Mercy – De Roo Invest.
De Raad van Bestuur hechte op 21-01-2020 haar
goedkeuring aan de samenwerking met GSJ-advocaten
voor de uitoefening van het recht van wederinkoop.
6.

Woonontwikkeling

6.1. Aalter – Onderdale 1

Om een trage wegverbinding door de verkaveling aan

Mededeling

Onderdale te kunnen realiseren werd op vraag van de
gemeente een vergunningsaanvraag voor bijstelling van
fase 1 ingediend. De vergunning werd op 20/10/2020 door
de gemeente verleend (OMV_20200588721).
Het betreft een beperkte bijstelling van de
verkavelingsvergunning voor fase 1.
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Er werd beroep aangetekend tegen de vergunning voor de
bijstelling aan verkaveling fase 1.
Het beroep werd op 23/12/2020 volledig en ontvankelijk
verklaard.
Er is een hoorzitting gepland op 16/3/2021.
De uiterste datum voor de uitspraak in beroep is
22/04/2021.
6.2. Aalter – Onderdale 2
6.2.1.

Archeologie

Een archeologische opgraving werd net als in fase 1

Mededeling

geadviseerd.
Op 18/01/2021 startten de archeologische
opgravingswerken. Deze werden omwille van de hoge
grondwaterstand en weersomstandigheden weer gestaakt.
Bij aanvang van de infrastructuurwerken in het voorjaar
wordt de opgraving hervat.
6.2.2.

Offertes nutsmaatschappijen

Tijdens voorbereidende coördinatievergaderingen werd het

Beslissing Raad van Bestuur:

ontwerp en de uitvoeringswijze van de nutsvoorzieningen

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

op mekaar afgestemd. Volgende offertes werden

de offertes van de nutsmaatschappijen werken tweede fase.

ingediend:
•

Aanleg van LS & OV (laagspanning en openbare
verlichting)
Fluvius: 26.494,74 incl. BTW

•

Aanleg van drinkwaternet
Farys: 18.273,85€ excl. BTW (vrij van BTW)

•

Aanleg van digitale infrastructuur om percelen fase 2
aansluitbaar te maken.
Telenet: 3625,05€ excl. BTW (vrij van BTW)

6.2.3.

Riolerings-, wegenis en

Na de toekenning van de omgevingsvergunning eind

omgevingswerken

oktober 2020 en het verstrijken van de beroepstermijn,

Beslissing Raad van Bestuur:
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werden de riolerings-, wegenis- en omgevingswerken

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

aanbesteed. De aanbestedingsdocumenten werden

de gunning van de infrastructuurwerken aan B.V. De Roeck-

goedgekeurd en meegedeeld in de RvB van resp. 2/5/2019

Teugels voor een totaalbedrag van 351.243,64€ inclusief btw.

en 17/3/2020. Omwille van bezwaarschriften op de
vergunningsaanvraag werd de aanbestedingsprocedure
pas na het verkrijgen van de vergunning opgestart. Het
dossier werd op 20/10/2020 gepubliceerd. Inschrijvers
konden tot 19/11/2020 via E-tendering indienen.
Er werden 5 dossiers ingediend:
1. De Roeck- Teugels (Sint-Gillis-Waas)
2. Casteleyn & Zonen (Meulebeke)
3. Hertsens Wegenwerken (Burcht)
4. Aannemingen De Witte (Maldegem)
5. Grondwerken De Mol (Lochristi)
6.2.4.

Uitgifte

-

Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor

Mededeling

Volkshuisvesting:
Het project wordt door Meetjeslandse
Bouwmaatschappij herbekeken in het licht van de
verkoopsvoorwaarden. De verkoopsprocedure wordt
opgestart.
-

Innovatief woonproject:
Juridisch advies werd ingewonnen over de te volgen
procedure. Dit gezien er in uitgifte eerst kans tot
aankoop moet worden gegeven aan de bewoners van
Groen Ursel.
Het bestek wordt herbekeken in het licht van de
verkoopsvoorwaarden zoals in de vergunning
opgenomen.
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6.2.5.

Aanstellen notaris verkoop en

Voor de verkoop van de percelen in fase 1 en de opmaak

Beslissing Raad van Bestuur:

opmaak basisakte

van de basisakte deden we een beroep op notaris Chijs in

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

Aalter/Knesselare. We stellen voor om ook voor de 2de

het aanstellen van notaris De Rop voor het verlijden van de

fase opdracht te geven aan notaris Chijs.

verkoopaktes en de opmaak van de basisakte voor fase 2.

In de Raad van Bestuur van 15 mei 2018 werd een

Beslissing Raad van Bestuur:

verkoopprocedure voor de kapel in Zulte goedgekeurd.

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

Deze procedure heeft toen echter niet geleid tot een

de verkoopprocedure.

6.3. Zulte – Kapel Leiehoek

verkoop.
Aangezien er zich opnieuw 3 geïnteresseerde kandidaten
aangeboden hadden besliste de Raad van Bestuur van 24
september 2019 om de verkoopprocedure met
beoordelingscriteria opnieuw te lanceren, maar in
afgeslankte vorm.
Ook tijdens deze tweede oproep werd geen enkel dossier
ingediend. Ook een traject met mogelijk geïnteresseerde
kandidaten in het najaar van 2020 liep af zonder succes.
Onze ervaring leert dat het vooropstellen van een timing
naar indiening van het kandidatuurdossier, samen met de
beoordeling en rangschikking en het begeleidingstraject,
niet de ideale manier van werken is. Daarom wordt
voorgesteld om de timing los te laten. Elke kandidaat kan
dus op elk moment een kandidatuurdossier indienen
waarbij een beoordeling gebeurt op basis van:
-

Een visienota met omschrijving van het project en
meerwaarde ervan voor het dorp en de omgeving
(50%)

-

Het financieel plan en het plan van aanpak (30%)
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-

Het bod met minimum verkoopprijs van 150.000 €
(20%) of een erfpachtregeling gebaseerd op een
minimumbedrag van €150.000.

7.

Ruimtelijke planning

7.1. Overzicht dossiers

Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers ruimtelijke

Mededeling

planning.
7.2. Projectregie

Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers

Mededeling

projectregie.
8.

Diensten aan gemeenten

8.1. Mobiliteit

Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers mobiliteit.

Mededeling

8.2. Kwaliteitskamer

In 2020 organiseerden we 8 kwaliteitskamers waarin een

Mededeling

20-tal projecten werden geadviseerd in 13 verschillende
steden en gemeenten binnen het werkingsgebied van de
drie intercommunales. Een aantal van deze projecten
werden meerdere malen voorgelegd aan de
kwaliteitskamer. Zo stuurden de experten het
ontwerpproces actief mee naar een hogere architecturale
en ruimtelijke kwaliteit. De kwaliteitskamer begeleidde
enkele projecten succesvol naar een
omgevingsvergunningsaanvraag.
Naast het expertenadvies in de kwaliteitskamer kunnen de
lokale besturen ook beroep doen op de interne experten
van de intercommunales voor het verlenen van ambulant
advies voor dossiers die bv. onder tijdsdruk staan. Indien
gewenst wordt een extern expert van de kwaliteitskamer
ingeschakeld.
Na het eerste werkingsjaar is de dienstverlening van de
kwaliteitskamer betalend. De gemeenten betalen € 1.200
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per dossier. Ook na de invoering van het betalend systeem
bleven de gemeenten beroep doen op de kwaliteitskamer.
De kwaliteitskamer is op deze manier een vaste waarde
geworden in het dienstverleningsaanbod van Veneco.
8.3. GIDPBW

Softwarepakket preventiemanagement: evaluatie

Beslissing Raad van Bestuur:

kandidaten

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

Op basis van de voorgestelde shortlist werden de drie

de offerte van ArXS.

kandidaten aangeschreven. Alle drie de kandidaten
hebben een offerte ingediend:
§

Vario Business van Incerta

§

iProva van Infoland

§

Hyperion – ArXs

Er zijn 2 gunningscriteria:
§

De Prijs (70 punten)

§

Gewenste functionaliteiten (30 punten)

Na evaluatie van de offertes behaalt ArXs de beste score.
ArXs biedt alle gewenste functionaliteiten aan tegen een
fractie van de kostprijs van de andere aanbiederes. ArXs
blijft eveneens binnen het voorziene budget.
9.

Varia
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De vergadering wordt gesloten om 19.35 uur.

Veronique Verstraeten

Danny Claeys

secretaris

voorzitter

Filip Lehocuq
2de 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: 19-02-2021
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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