Veneco – Raad van Bestuur
Beknopt Overzicht van de Beslissingen
Digitale vergadering via Teams
19-05-2021 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.

Goedkeuring verslag Raad van

Het verslag van de Raad van Bestuur van 28-04-2021

Beslissing Raad van Bestuur:

Bestuur 28-04-2021

werd na fiattering op 03-05-2021, op 07-05-2021

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

overgemaakt aan de bestuurders en de deskundigen.

het verslag van 28-04-2021.
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2.

Personeel

2.1. Aanwerving afdelingshoofd

Gesloten zitting.

Gesloten zitting.

Uit de eerste selectieronde kon geen kandidaat

Mededeling

preventieadviseur niveau 1
2.2. Hernemen vacatures adviseur
vergunningen/ruimtelijk planner en

weerhouden worden voor beide functies. We hernemen

ruimtelijk planner

beide vacatures, de nieuwe timing is als volgt:

2.3. Aanvraag zorgkrediet
3.

-

Kandidaatstelling uiterlijk 25 juni 2021

-

Schriftelijke en mondelinge proef: 2 juli 2021

-

Assessment: 7 juli 2021

Gesloten zitting

Gesloten zitting

De evaluatie van het 4de werkingsjaar van de

Beslissing Raad van Bestuur:

kostendelende vereniging Veneco wordt voorgelegd en

De Raad van Bestuur beslist unaniem de tarieven voor de

toegelicht aan de Raad van Bestuur.

kostendelende vereniging Veneco voor de periode 01-07-2021

Het tarief voor de periode 01-07-2021 t.e.m. 30-06-2022

t.e.m. 30-06-2022 te behouden op het niveau van vorig jaar en vast

wordt vastgelegd.

te leggen als volgt:

Bestuur

3.1. Evaluatie 4de werkingsjaar
kostendelende vereniging Veneco

•

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

Voor de dossiers projectontwikkeling en projectregie waar Veneco
geen eigen grondpositie heeft, maar wel een financiële meerwaarde
gecreëerd wordt, wordt beslist voor de periode 01-07-2021 t.e.m.
30-06-2022 de tarieven vast te leggen als volgt:
•

A-niveau – 1 tot 10 jaar ervaring: 100 euro
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3.2. Algemene Vergadering Solva

•

A-niveau – ervaren – 11 tot 20 jaar ervaring: 110 euro

•

A-niveau – senior – meer dan 20 jaar ervaring: 120 euro

De Algemene Vergadering van Solva gaat door op 22 juni

Beslissing Raad van Bestuur:

2021 om 19.00 uur in het Hof Van Nassau, Balegemstraat

De Raad van Bestuur,

2, 9620 Zottegem.

-

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

De Raad van Bestuur van 1 juli 2020 besliste om mevrouw

-

Gelet op het feit dat het intergemeentelijk

Sofie Vandelannoote, algemeen directeur voor te dragen

samenwerkingsverband SOLVA vennoot is van de

als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van
Solva. Deze voordracht werd door de BAV van Veneco

Intergemeentelijke Vereniging Veneco;
-

van 10 december 2020 bevestigd.

Gelet op de uitnodiging van de Algemene Vergadering van
Solva van 10 mei 2021, met aanduiding van de agenda voor de
Algemene Vergadering van 22 juni 2021;

De agenda van de Algemene Vergadering van 22 juni

-

Gelet op de gecoördineerde statuten van Solva, goedgekeurd

2021 bevat de volgende agendapunten:

bij ministerieel besluit van 5 november 2019, dat stelt dat de

1.

Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze

vertegenwoordiger voor de volledige duur van de legislatuur

wegens uitzonderlijke omstandigheden (indien

kan worden aangeduid, de concrete inhoud van het mandaat

noodzakelijk)

van de vertegenwoordiger daarentegen dient herhaald te

2.

Samenstelling van het bureau

worden voor elke Algemene Vergadering;

3.

Jaarverslag 2020

4.

Jaarrekening per 31 december 2020

5.

Verslag van de Commissaris

6.

Kwijting aan de Raad van Bestuur en de

-

Gelet op artikel 436 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22
december 2017 met betrekking tot de onverenigbaarheden;

-

Overwegende dat de afgevaardigde geen lid mag zijn van de
Raad van Bestuur;

Commissaris over het boekjaar 2020
7.

Vernieuwing mandaat commissaris

De Raad van Bestuur beslist unaniem

8.

Statutenwijziging Solva: maatschappelijk doel

Artikel 1.

9.

Benoeming van bestuurders voor mandaten

De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de

opengevallen sinds de laatste Algemene Vergadering

Buitengewone Algemene Vergadering van de Intergemeentelijke

10. Varia

Vereniging Solva die plaatsvindt op 22 juni 2021 worden
goedgekeurd:

Ter voorbereiding zijn de beschikbare bijlagen en
stavingsstukken toegevoegd aan het dossier.

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens
uitzonderlijke omstandigheden (indien noodzakelijk)

2. Samenstelling van het bureau
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3.
4.
5.
6.

Jaarverslag 2020
Jaarrekening per 31 december 2020
Verslag van de Commissaris
Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het
boekjaar 2020

7. Vernieuwing mandaat commissaris
8. Statutenwijziging Solva: maatschappelijk doel
9. Benoeming van bestuurders voor mandaten opengevallen
sinds de laatste Algemene Vergadering

10. Varia
Artikel 2.
Aan

Sofie

Vandelannoote,

vertegenwoordiger

van

de

intergemeentelijke vereniging Veneco, houder van 1 aandeel, die zal
deelnemen

aan

de

Algemene

Vergadering

van

de

Intergemeentelijke Vereniging Solva die plaatsvindt op 22 juni 2021
om 19.00 u in ‘Hof van Nassau – Balegemstraat 2, 9620 Zottegem,
wordt het mandaat gegeven om:
•

Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle
voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle
akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen
en in het algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van
de Algemene Vergadering uit te voeren.

•

Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met
dezelfde dagorde, in geval de op 22 juni 2021 geplande
algemene

vergadering

beraadslagen

en

daarbij

niet
aan

rechtsgeldig
alle

zou

kunnen

beraadslagingen

en

stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot
de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen,
aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het
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nodige te doen om de agendapunten van de Algemene
Vergadering te realiseren.”
Artikel 3.
De administratie van Veneco wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de
toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan Solva, ter
attentie van de heer Bart Wallays, Gentsesteenweg 1 B, 9520 SintLievens-Houtem.
4.

Beleid

4.1. Regionaal woon-, energie- en
klimaatbeleid

Voorstel naar een meer strategische en structurele

Beslissing Raad van Bestuur:

benadering

De Raad van Bestuur:

De Vlaamse regering nam een beslissing over de

-

regiovorming op 12 maart 2021. De vervoerregio Gent dient

Beslist unaniem om verdere gesprekken op te starten en
scenario’s te onderzoeken om het aanbod gebiedsdekkend te

als referentie voor de afbakening van de Regio Gent.

maken voor alle gemeenten in de referentieregio Gent.
-

Beslist unaniem om verder scenario’s te onderzoeken naar

De Raad van Bestuur van 28 april heeft haar goedkeuring

doorgedreven samenwerking en mogelijke inkanteling van de

gehecht aan het voorgestelde plan van aanpak

clusters IGS’en wonen binnen Veneco tegen 2025, in

regiovorming met de oprichting van een politiek

afstemming en samenwerking met de bestaande IGS’s-en, het

streekforum, de aanpak rond doorbraakprojecten met het

burgemeestersoverleg en de gemeenten en vakschepenen.

thema erfgoed als voorstel van regionaal doorbraakproject
voor de Venecoregio en tot slot het werken aan een
transparant bovenlokaal samenwerkingslandschap.
Lokale besturen zien vaak door de bomen het bos niet
meer als het over intergemeentelijke en regionale
samenwerking gaat. De afbakening van referentieregio’s
biedt de kans te komen tot een overzichtelijker
samenwerkingslandschap. Het voorstel om te werken aan
een regionaal woon- energie-, en klimaatbeleid kadert in
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het derde spoor, nl. het werken aan een transparanter
bovenlokaal samenwerkingslandschap.
4.2. Kantoorgebouw

Samenwerkingsovereenkomst project Panhuis

Beslissing Raad van Bestuur:

De intercommunale Veneco wil een uitbreiding van haar

De Raad van Bestuur beslist unaniem mandaat te geven aan de

kantoorgebouw realiseren op de bestaande site langs de

algemeen directeur voor goedkeuring van de

Panhuisstraat in Destelbergen. De huidige oppervlakte van

samenwerkingsovereenkomst.

het kantoorgebouw van Veneco volstaat nog amper voor
de werking van het huidig personeelsbestand. Dit is het
directe gevolg van de verbreding van de dienstverlening
van Veneco aan de 21 gemeenten en steden in haar
werkingsgebied en de sterke toename van het aantal
personeelsleden (van circa 8 personeelsleden tot 2013
naar 32 personeelsleden eind 2020).
Er is dus nood aan extra uitbreiding op korte termijn, vanuit
een duurzaam toekomstperspectief en inpassend in een
groene omgeving. Het is de bedoeling om de uitbreiding
van Veneco in te passen in de ruimere context: in een
groen campusmodel, waarbij wordt gestreefd naar een
gedeeld en complementair ruimtegebruik.
Hiervoor werden afgelopen maanden en weken
verschillende constructieve gesprekken gevoerd tussen
verschillende betrokkenen partijen: Veneco en het
aanpalende woonzorgcentrum Panhuys Park.
De resultaten van deze gesprekken resulteerden in een
gezamenlijke projectvisie en een aantal onderlinge
afspraken die werden gebundeld in een
samenwerkingsovereenkomst.
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Tijdelijke vergaderruimte

Beslissing Raad van Bestuur:

Door de uitbreiding van de dienstverlening, groeit ook het

De Raad van Bestuur beslist unaniem om mandaat te geven aan de

personeelsbestand van Veneco. In afwachting van het

algemeen directeur om deze piste verder te onderzoeken.

doorlopen van het planningsproces en de bouw van het
nieuw kantoorgebouw zullen we tijdelijk kantoorruimte
moeten huren.
Er biedt zich een opportuniteit aan bij een naastgelegen
bedrijf maar dit vraagt nog verder onderzoek.
5.

Streekontwikkeling

5.1. Energie en klimaat
5.1.1.

Samenwerkingsovereenkomst

In het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 werd voorzien in

Beslissing Raad van Bestuur:

duurzame voertuigen

een kerntakendebat voor Fluvius. Daarop besliste Fluvius

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

om enkele niet-kerntaken af te bouwen waaronder de

de samenwerkingsovereenkomst ‘duurzame voertuigen’.

aankoopcentrale
dienstverlening

voor
aan

duurzame

voertuigen.

gemeentebesturen,

Deze

politiezones,

brandweerzones, gemeentelijk onderwijs, OCMW’s en
intercommunales biedt ondersteuning bij het vergroenen
voertuigenvloten door de aankoop te vereenvoudigen,
technische expertise en interessante voorwaarden te
bieden.
Omdat Fluvius deze dienstverlening uitdooft, starten de
streekintercommunales een gelijkaardige dienstverlening
op. IGEMO zal in het kader van deze dienstverlening een
overkoepelende rol op zich nemen, onder meer met
betrekking tot personeelsinzet, en zal hierbij als
‘opdrachtencentrale’ fungeren.
Tussen de intercommunales DDS, Haviland, Igean,
Interleuven, Interwaas, IOK, Leiedal, Solva, Veneco, WVI
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en IGEMO wordt een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten.
Er wordt eveneens een communicatiestrategie uitgewerkt.
5.1.2.

Wijkrenovatie Bloemekenswijk

Stand van zaken

Lievegem

Energiehuis Veneco werkte in 2021 samen met

Mededeling

Woonwijzer Meetjesland een wijkrenovatieproject uit. Voor
dit project werd een subsidie verkregen van 15.500 euro
van de Provincie Oost-Vlaanderen via
Energieambassadeurs. Omdat het project werd uitgerold in
Lievegem, voorzag de gemeente een cofinanciering van
1.000 euro.
Het doel van het project bestond erin om in de
Bloemekenswijk in Lievegem een wijkrenovatiedynamiek te
creëren, gebaseerd op de leeraspecten van andere
wijktrajecten van oa. Energent (Wijkwerf), en 3Wplus.
Hiervoor werd ingezet op verschillende deelaspecten.
Een stand van zaken wordt meegedeeld aan de leden van
de Raad van Bestuur.
5.1.3.

Mobiel energieloket –

De lokale klimaatactieplannen tonen aan dat de sector

Beslissing Raad van Bestuur:

wijkrenovatie

huishoudens een van de belangrijkste bijdragen levert aan

De Raad van Bestuur:

de CO2-uitstoot van de gemeente.

-

Hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan het indienen van

Door de inrichting van een mobiel energieloket wil

dit project i.k.v. de subsidiecalls van VEKA ‘Renovatiecoaches’

Energiehuis Veneco de eerstelijns dienstverlening tot

en ‘Thermografie’ voor een subsidiebedrag van respectievelijk

dichtbij de burger brengen.

273 000 euro en 82 600 euro.
-

Hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan de aankoop en

In 2020 werd een proefproject met mobiel woon- en

inrichting van een mobiel woon- en energieloket. Hiervoor

energieloket opgestart in de Bloemekenswijk in Lievegem.

wordt een bijdrage voorzien van maximaal 40 000 euro als

175 gezinnen kwamen er langs in het mobiel loket voor
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een eerstelijns renovatieadvies. Het succesconcept van de

eigen investering uit het Innovatiefonds van Veneco, omwille

Bloemekenswijk leent zich voor opschaling naar het gehele

van volgende overwegingen:

werkingsgebied van Energiehuis Veneco.

o

Het gaat om een volledig nieuwe dienstverlening

o

‘Rollend materieel’ komt minder in aanmerking voor

De mobiel strijkt gedurende 14 dagen neer in een
bepaalde wijk, zorgt voor thermografische foto’s van alle

subsidiecalls
o

gevels en gebruikt dit als aanleiding om de buurtbewoners
te overtuigen om een afspraak te maken met de adviseur

Met een eigen investering blijft de mobiel ook steeds
volledig in eigen beheer

o

van het loket.

De mobiel kan na de projectperiode evt. aangewend
worden voor andere acties

o
Tijdens een één-op-één-gesprek wordt de thermografische

Met het voorgestelde bedrag kan een energieefficiënte mobiel aangekocht worden

foto’s geïnterpreteerd, krijgt men informatie op maat en
wordt men maximaal gestimuleerd om:
-

Een renovatieadvies aan huis aan te vragen (energieefficiëntie en hernieuwbare energie)

-

In te stappen in een renovatiebegeleidingstraject
(burenpremie, groepsaankopen Energiehuis Veneco
en provincie Oost-Vlaanderen)

-

Te zoeken naar een haalbare financieringsvorm voor
de uit te voeren werken (premies, lening)

-

De energiefactuur te bekijken en eventueel de
overstap te maken naar een groener en/of goedkoper
contract

Er is een zeer hoog renovatiepotentieel in de Venecoregio. Met dit project wil Energiehuis Veneco de
dienstverlening tot in de wijk – tot aan de voordeur van de
inwoners brengen.
5.1.4.

Stand van zaken project Light

VEB en Veneco voeren samen een project uit in onze regio

as a Service (LAAS)

om ledificatie in gemeentegebouwen te faciliteren via het

Mededeling

concept van Light as a Service, afgekort LAAS.
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Met dit project krijgen de deelnemende gemeenten de
kans om hun gebouwen te verledden door gedurende 10
jaar licht aan te kopen als een dienst. Hierdoor hoeven ze
geen omvangrijke eenmalige invensteringsbudgetten vrij te
maken en worden ze ontzorgt voor het onderhoud tijdens
de gehele contracttermijn. Binnen het project wordt
gestreefd naar een budgetneutrale implementatie, door de
kosten voor de dienstverlening te compenseren met de
kostenbesparing door de verledding. De deelnemende
gemeenten zijn via dit project een voorbeeld voor hun
burgers en stimuleren de transitie naar een circulaire
economie.
De deelnemende gemeenten zijn: Aalter, Assenede, Eeklo,
Lievegem, Wachtebeke, Zelzate en Zulte
Het project werd opgestart op 1 januari 2021 en wordt voor
oa 20.000 euro gesubsidieerd door de Provincie OostVlaanderen via Energieambassadeurs en via een ELENAkorting.
Een stand van zaken wordt meegedeeld aan de leden van
de Raad van Bestuur.
5.1.5.

Rationeel watergebruik bij

Veneco werkte samen met een aantal partners uit de

Beslissing Raad van Bestuur:

landbouwers

landbouwsector (Innovatiesteunpunt, Provincie Oost-

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

Vlaanderen, Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en

het indienen van het project rationeel watergebruik bij landbouwers

Provinciaal centrum voor de groententeel Oost-

binnen de oproep plattelandsprojecten 2021 Oost-Vlaanderen.

Vlaanderen) een projectvoorstel uit om rationeel
watergebruik bij landbouwbedrijven te stimuleren.
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Dit project werd in 2020 uitgewerkt en ingediend voor een
LEADER-subsidie. Deze subsidie werd echter niet
verkregen met als belangrijkste argument dat dit
onvoldoende past binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie
van LEADER.
Het project werd begin 2021 aangepast en 15 april 2021
aangemeld voor de oproep plattelandsprojecten 2021
Oost-Vlaanderen. De uiteindelijke aanvraag moet
ingediend worden voor 1 juli 2021 (12u ’s middags).
6.

Projectontwikkeling

6.1. Deinze – Nazareth – Kruisem – De
Prijkels

Lanceren oproep na toewijs bestaande kandidaten

Beslissing Raad van Bestuur:

De gesprekken met de resterende kandidaten, die begin

De Raad van Bestuur hecht haar goedkeuring aan de werkwijze

2019 een kandidatuurdossier indienden, is volop lopende.

voor het lanceren van een nieuwe oproep indien één of meerdere

Zo doen we o.a. de invulling van de percelen op het lokaal

percelen beschikbaar zijn, na toewijs aan de kandidaten die reeds

bedrijventerrein en van de resterende percelen in de zone

in 2019 een dossier indienden.

Zuidwest.
Indien zou blijken dat er na deze invulling nog 1 of
meerdere percelen beschikbaar zijn, dan lanceren wij een
nieuwe oproep. We hanteren hiervoor dezelfde werkwijze
als bij de eerste oproep.
Toewijs percelen lokaal bedrijventerrein

Beslissing Raad van Bestuur:

Voor de ontsluiting van het lokaal bedrijventerrein was de

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

aankoop van 1 perceel cruciaal. Deze gesprekken werden

de toewijs van de volgende percelen op het lokaal bedrijventerrein:

eind 2020 afgerond waardoor Veneco de uitvoering van de

-

werken begin 2021 opnieuw kon opstarten. Tegelijk
nodigden we de kandidaten uit die een dossier indienden
voor een perceel op het lokaal bedrijventerrein.

-

Zone N35:
o

Perceel 30 - 3.520 m²: C.

o

Perceel 34 - 4.359 m²: T.

Zone E3-laan:
o

Perceel 35 - 3.478 m²: T.
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6.2. Maldegem – Bedrijvenpark

o

Perceel 37 - 4.753 m²: AE

o

Perceel 42 – 2.741 m2: AS

Op 25-08-2016 sloten we een ‘Overeenkomst houdende

Beslissing Raad van Bestuur:

een verkoop/aankoop belofte’ met het bedrijf Paverco

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

(Verstraete) in Maldegem voor een perceel van +/- 1 ha in

het verlengen van de Overeenkomst houdende een

de uitbreidingszone. Deze belofte nam een einde op 01-

verkoop/aankoop belofte met het bedrijf Paverco tot 01-09-2022.

09-2019 en werd verlengd voor 2 jaar tot 01-09-2021.
Omdat de werken volop aan de gang zijn, stelden we aan
Paverco voor om de belofte opnieuw te verlengen, ditmaal
voor 1 jaar nl. tot 01-09-2022.
6.3. Sint-Laureins – Singelken

Wederinkoop Mercy

Mededeling

Een inpassing voor lot 11 van de landbouwgerelateerde
loonwerkersactiviteiten valt te overwegen.
Dit werd overgemaakt aan de advocaat. Tot op heden nog
geen respons.
De procedure tot wederinkoop voor beide loten blijft
ondertussen lopen en de aktes worden voorbereid.
Deadline is 30 juni 2021.
7.
7.1.

Ruimtelijke planning
Bestek voor raamovereenkomst

Er wordt een bestek gepubliceerd voor het afsluiten van

Beslissing Raad van Bestuur:

voor de opmaak van plan-MER’s

een raamovereenkomst voor de opmaak van een

De Raad van Bestuur beslist unaniem mandaat te geven aan de

in het kader van gemeentelijke

milieueffectrapportage in het kader van gemeentelijke

algemeen directeur voor finalisatie bestek en opstart

ruimtelijke beleidsplannen

ruimtelijke beleidsplannen binnen het werkingsgebied van

aanbestedingsprocedure voor raamcontract opmaak Plan-Mers.

Veneco (21 gemeenten in de regio rond Gent).
De raamovereenkomst wordt afgesloten voor een
maximaal budget van € 500.000,00 (excl. BTW) voor de
volledige periode (van 4 jaar) en voor alle deelopdrachten
samen.
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Deze opdracht is onderverdeeld in deelopdrachten waarbij
het volledige traject voor het aanleveren van een definitief
plan-MER per gemeente beschouwd wordt als één
deelopdracht.
Gunningscriteria:
-

Prijs: 50 punten

-

Methodologie en plan van aanpak: 35 punten

-

Teamsamenstelling: 15 punten

Het bestek wordt nog verder afgestemd met de gemeenten
Nazareth, Merelbeke, Lochristi en Lievegem, gemeenten
waarvoor Veneco nu de ruimtelijke beleidsplannen
opmaakt.
7.2.

Overzicht dossiers

Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers ruimtelijke

Mededeling

planning
7.3.

Projectregie

Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers

Mededeling

projectregie.
8.

Diensten aan gemeenten

8.1. Mobiliteit
8.1.1.

Bestek fietsleasing voor

In de Raad van Bestuur van 28 april 2021 werd het bestek

Beslissing Raad van Bestuur:

vennoten Veneco

fietsleasing goedgekeurd. Op 29 april 2021 werd het

De Raad van Bestuur bekrachtigt met unanimiteit het gewijzigde

bestek gepubliceerd. De gemeente Zulte liet op 30 april

bestek.

weten toch nog geïnteresseerd te zijn in deelname tot het
gezamenlijk bestek.
Aangezien we werken met een raamovereenkomst is het
belangrijk dat de afnemers gekend zijn op het moment van
de publicatie van het bestek.
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Het is dus noodzakelijk dat de bijkomende geïnteresseerde
gemeente gepubliceerd wordt om in overeenstemming te
zijn met de wetgeving overheidsopdrachten. Omdat we
nog in het begin van de procedure waren, hebben we dit
kunnen oplossen via een rechtzettingsbericht dat
bijkomend gepubliceerd wordt aan het reeds gepubliceerde
bestek en waarin de wijziging van de deelnemende
vennoten gecommuniceerd wordt.
Geïnteresseerde leasingmaatschappijen kunnen zich
kandidaat stellen t.e.m. 31 mei 2021.
8.1.2.
9.

Overzicht dossiers mobiliteit

Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers mobiliteit.

Mededeling

Varia

De vergadering wordt gesloten om 19.50 uur.

Veronique Verstraeten

Danny Claeys

secretaris

voorzitter

Elsie Sierens
1ste 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: 28-05-2021
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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