Veneco – Raad van Bestuur
Beknopt Overzicht van de Beslissingen (BOB)
‘Ontmoetingscentrum Uyttenhove’ – Zavel 5 – 9080 Lochristi
24-08-2021 om 18.00 u
Agendapunten

Toelichting

Mededeling of aard van beslissing

1.

Goedkeuren verslag Raad van

Het verslag van de Raad van Bestuur dd. 01-07-2021,

Beslissing Raad van Bestuur:

Bestuur 01-07-2021

werd na fiattering op 08-07-2021 op 09-07-2021

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

overgemaakt aan de bestuurders.

het verslag van de Raad van Bestuur van 01-07-2021.

Gesloten zitting

Gesloten zitting

2.2. Aanwerving renovatiecoach

Gesloten zitting

Gesloten zitting

2.3. Tijdelijke uitbreiding contract

Gesloten zitting

Gesloten zitting

Gesloten zitting

Gesloten zitting

Bij beslissing van de Algemene Vergadering van 17 juni

Beslissing Raad van Bestuur:

2021 is Veneco toegetreden tot Poolstok.

De Raad van Bestuur beslist unaniem, dat gelet op de beslissing

De toetreding van Veneco wordt geagendeerd op de Raad

van de Algemene Vergadering dd. 17 juni 2021 waarbij beslist werd

van Bestuur van Poolstok van 16 september 2021.

dat Veneco toetreedt tot Poolstok, Veronique Verstraeten,

Poolstok vraagt om ondertussen een vertegenwoordiger en

secretaris aan te stellen als vertegenwoordiger en Sofie

eventueel een plaatsvervanger voor de Algemene

Vandelannoote, algemeen directeur aan te stellen als

Vergadering aan te duiden.

plaatsvervanger voor de volledige duur van de legislatuur.

2.

Personeel

2.1. Aanwerving ruimtelijk
planner/adviseur vergunningen en
ruimtelijk planner

stafmedewerker IOED Meetjesland
2.4. Vervanging aankoper onroerende
goederen door coördinator
projectontwikkeling en projectregie
3.

Bestuur

3.1. Aanduiding vertegenwoordiger en
plaatsvervanger Poolstok
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3.2. Toetreding Interwaas tot Veneco en
vice versa

De Raad van Bestuur van Interwaas besliste over te gaan

Mededeling

tot de toetreding tot de drie andere
streekontwikkelingsintercommunales in Oost-Vlaanderen,
zijnde DDS, Solva en Veneco met één symbolisch
aandeel.
Vice versa kunnen de andere intercommunales DDS,
Solva en Veneco toe treden tot Interwaas met één aandeel
B ten bedrage van elk 25 euro.
Uit verder overleg is gebleken dat op juridisch vlak en
fiscaal vlak eerst nog een aantal zaken moeten onderzocht
worden.

4.

Beleid

4.1. Kantoorgebouw Veneco

Op 31 maart ging het college van Destelbergen principieel
akkoord met het globale concept dat uitgaat van de
volgende inrichtingsprincipes. We stelden volgende
stedenbouwkundige basisprincipes voor:
A. Campusmodel: streven naar een gedeeld en
complementair ruimtegebruik.
B. Behoud groenzone op terrein Veneco
C. Maximaal aantal bouwlagen
D. Locatie in- en uitrit parking en gewenste inrichting
Panhuisstraat

Beslissing Raad van Bestuur:
De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan
de selectieleidraad.

De volgende stappen werden ondertussen gezet voor het
vervolgtraject:
Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst
tussen de verschillende partners
Een mogelijke herziening van het BPA ‘Panhuisstraat’
Het organiseren van een architectuurwedstrijd voor de
uitbreiding van Veneco
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De ambitienota en selectieleidraad worden voorgelegd ter
goedkeuring.
De ambitienota omvat:
o Omschrijving van het project
o Visie en ambitie van de opdrachtgever
o Budget en planning
o Ruimtelijke context
o Randvoorwaarden
De selectieleidraad is de handleiding voor een
overheidsopdracht voor aanneming van diensten voor de
uitbreiding van het kantoorgebouw.
4.2. Gebiedsdeal Leievallei

Departement Omgeving stelt voor om voor de Leievallei

Mededeling

een gebiedscoalitie te maken met het oog op het afsluiten
van een gebiedsdeal.
Dit werd toegelicht door het Departement op
overlegmomenten (21 mei en 28 juni) aan de 11
gemeenten, de 3 intercommunales Leiedal, Wvi en
Veneco, de 2 provincies en Natuurpunt (in bijlage de
verslag en presentatie van 28/6):
Op korte termijn (september/oktober) wordt gevraagd dat
de coalitie zich vormt en zich kandidaat stelt.
De coalitie dient dan 10 locaties (5 + 5 reserve) te
selecteren die vanuit Vlaanderen gesubsidieerd worden
naar inrichting (1 miljoen Vlaamse middelen + een
reservepakket).
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Op lange termijn kan de coalitie het platform vormen voor
een gebiedsgerichte en interbestuurlijke samenwerking
vanuit een gemeenschappelijke visie.
5.

Streekontwikkeling

5.1. Doorbraakproject Erfgoed

In het kader van de oproep van Labo Regiovorming, in de

Mededeling

schoot van VVSG met middelen van ABB, voor regionale
doorbraakprojecten, diende Veneco een voorstel voor
regionaal doorbraakproject rond erfgoed in. Dit voorstel
kwam tot stand in samenwerking met Igemo, Interleuven,
Leiedal en regionale partners COMEET, Cultuurregio Leie
Schelde en Viersprong.
Het voorstel werd, samen met 6 andere voorstellen,
geselecteerd voor een regionale workshop om de focus
van het doorbraakproject verder te bepalen. De workshop
zal begeleid worden door VVSG en gaat door in
september. Doel is om dit jaar 3 projectvoorstellen definitief
te selecteren.
5.2. LAAS (Light As A Service)

VEB voert in samenwerking met Veneco en 6 gemeenten

Beslissing Raad van Bestuur:

(Aalter, Assenede, Eeklo, Lievegem, Wachtebeke en Zulte)

De Raad van Bestuur beslist unaniem dat Veneco de rol opneemt

een proefproject uit om licht als een dienst aan te bieden

van leidend ambtenaar bij de uitvoering van de LAAS-contracten in

aan steden en gemeenten. Dit project geeft de gemeenten

het geval meer dan 1 gemeente is opgenomen per deelopdracht.

de mogelijkheid om hun lichtinfrastructuur te verledden via
een dienstencontracten met een jaarlijkse betalingen over
een periode van 10 à 15 jaar zonder een eenmalig
investeringsbudget te moeten vrijmaken. Bovendien zitten
de onderhoudskosten tijdens de contracttermijn vervat in
de dienstverlening.
Dit project is een pilootproject en wordt onder andere
gesubsidieerd door de provincie Oost-Vlaanderen via
Energieambassadeurs en door de ELENA-subsidie.
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Via dit proefproef ontwikkelt VEB, als expert op vlak van
relighting, een methodiek om Light As A Service via een
raamovereenkomst aan te bieden aan de 6 deelnemende
gemeenten en op termijn aan alle gemeenten in
Vlaanderen.
Light As A Service is doorgaans enkel mogelijk voor
investeringsbudgetten boven de 100.000 euro (dit is de
equivalente totaalkost voor de relighting van de groep van
gebouwen door 1 gemeente). Gemeenten met een lager
investeringsbudget hebben doorgaans niet de mogelijkheid
om dit type van contracten aan te gaan. Via het nieuwe
raamcontract van VEB wordt voorzien om gemeenten (met
een lager investeringsbudget) te clusteren zodat dit
minimale investeringsbudget kan behaald worden.
Het clusteren van gemeenten in een deelopdracht doet de
vraag rijzen wie de functie van leidend ambtenaar zal
opnemen tijdens de uitvoering van de opdracht.
Volgens het beleid van VEB wordt deze functie steeds
geplaatst bij de deelnemende gemeenten. VEB neemt
deze taken niet op. Omdat het in een cluster van
gemeenten moeilijk is om één van de gemeenten als
leidend ambtenaar aan te stellen, wordt voorgesteld dat
Veneco deze rol opneemt.
5.3. Aankoop mobiel loket –
wijkrenovatie

Op de Raad van Bestuur van 19 mei 2021 werd de

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

goedkeuring gegeven voor de subsidieaanvraag van 2

de aankoop van de IVAGO-mobiel voor de prijs van 2.500 euro voor

projecten in het kader van de subsidieoproepen van het

de aankoop van de wagen en 7.785 euro voor de voorziene werken,

Vlaams Energie en Klimaat Agentschap (VEKA) voor

samen 10.285 euro inclusief btw.

energiehuizen.
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-

Veneco diende een subsidieaanvraag in voor het
project ‘Klimaatmobiel’ binnen de oproep voor
renovatiebegeleiding, waarbij we gedurende 14 dagen
in 1 wijk per gemeente per jaar een mobiel energie- en
woonloket willen inzetten in onze deelnemende
gemeenten.

-

Veneco diende daarnaast ook een subsidieaanvraag in
binnen de oproep voor thermografie voor het uitvoeren
van thermografische scans in de wijken die worden
aangedaan door de Klimaatmobiel.

Beide subsidieaanvragen werden door het VEKA
goedgekeurd, respectievelijk ten belope van 259.324,21
euro en 84.800 euro. De periode voor beide
subsidieprojecten is 3 jaar.
Daarnaast werd op de Raad van Bestuur van 19 mei 2021
40.000 euro vrijgemaakt uit het innovatiefonds van Veneco
voor de aankoop van een eigen Klimaatmobiel.
Intercommunale IVAGO biedt hun IVAGO-mobiel te koop
aan.
5.4. Zonnepanelen op
appartementsgebouwen

Pilootproject i.k.v. subsidie Energieambassadeurs

Beslissing Raad van Bestuur:

De call voor een projectsubsidie in de oproep

De Raad van Bestuur:

‘energieambassadeurs’ van de Provincie Oost-Vlaanderen

-

staat opnieuw open. Er kan max. 20.000 euro
aangevraagd worden voor een project dat een duidelijke

Hecht met unanimiteit haar principiële goedkeuring aan
voorliggend projectconcept.

-

Hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan het Indienen van

CO2-reductie kan aanduiden. Cofinanciering is geen

dit project i.k.v. de subsidiecall Energieambassadeurs van de

voorwaarde, maar wordt wel aanzien als een extra

Provincie Oost-Vlaanderen.

engagement van de aanvrager. Het project loopt max. 3
jaar.
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Vanaf 1 januari 2022 wordt het mogelijk voor eigenaren
van appartementen om samen te investeren in
zonnepanelen op hun gebouw. Dit vormt een zeer groot –
nieuw aan te boren – potentieel voor zonne-energie. Er zijn
echter heel wat drempels die eerst nog moeten
weggewerkt worden. Het project zal dan ook in piloot
uitvoerig focussen op het ontwikkelen van een efficiënte en
resultaatsgerichte procesflow in functie van de doelgroep.
Dit zal zich o.a. vertalen in een gerichte, activerende
wervingscampagne en een intensieve
begeleiding/advisering/ontzorging op maat van de
respectievelijke VME’s.
6.

Projectontwikkeling

6.1.

Deinze – Nazareth – Kruisem –
De Prijkels

6.1.1.

Deinze – Nazareth – Kruisem –

Plastec – vraag tot uitstel

Beslissing Raad van Bestuur:

De Prijkels

Op 22-10-2019 werd de akte verleden voor de verkoop van

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan
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een perceel van 4.339 m aan het bedrijf Plastec. Het

het gevraagde uitstel tot in de lente van 2022.

bedrijf is reeds actief op het aanpalende perceel en heeft
als activiteit opslag en industriële productie van op maat
gemaakte kunststofprofielen.
Volgens de verkoopsvoorwaarden moet Plastec binnen de
2 jaar na akte starten met de bouwwerken, d.w.z. ten
laatste op 21-10-2021. Daarom vragen zij een uitstel tot in
de lente 2022.
6.1.2.

Persmoment

Voor de toewijs van de percelen en het bekendmaken van

Mededeling

de nog beschikbare percelen, organiseren we op 2
september een persmoment.
7.

Ruimtelijke planning
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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.
7.3. Samenwerking met de faculteit

De KULeuven heeft toenadering gezocht tot Veneco om

architectuur van de KU Leuven,

een samenwerking op te zetten rond een stadsregionale

Campus Sint-Lucas Gent

academie. Het gaat om de afdeling stedelijk ontwerp,

Mededeling

stedenbouw, landschap en planning binnen het
Departement Architectuur.
Veneco heeft geen eigen studiecel waar voorbereidende
analyses kunnen uitgevoerd worden en zou de inzet van
gratis (studenten)arbeid goed kunnen gebruiken. Voor de
KULeuven moet het telkens gaan om
verkenningsopdrachten, waarbij een link met de theorie
kan worden gelegd.
De samenwerking kan diverse vormen aannemen:
doctoraten op basis van een door ons aangeleverd thema
over een periode van 4 jaar, beleidsvoorbereidend
onderzoek, een ‘Summerschool’, studio’s die worden
ingezet op concrete inrichtingsvoorstellen, en
masterproeven waarvoor de thema’s jaarlijks worden
bepaald, een workshopweek,…
Voorbeelden van onderwerpen waarrond kan
samengewerkt worden:
-

Appartementisering, woontypes, elementen van
dorpse architectuur

-

Groen-blauwe netwerken, natuurverbindingsprojecten
vb. Gentbrugse Meersen en Damvallei
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-

Bossen in verweving met bestaand landgebruik

-

Regionale onthardingsstrategie: in kaart brengen van
het onthardingspotentieel in de regio

We starten met een workshopweek van 8 tot 12 november
rond kernversterking met een toonmoment op 17
november. We maken hierbij een selectie van 5
verschillende soorten kernen waarbij studenten de
opdracht krijgen om
-

De case te toetsen aan de regio en zijn uitdagingen

-

Oplossingen te bedenken voor deze specifieke context

-

Te onderzoeken wat de rol van privaat en publiek
groen kan zijn, welke plek de auto krijgt, of verdichting
hier aan de orde is, in kaart te brengen waar de
voorzieningen zitten en op welke manier ze
georganiseerd zijn.

5 kernen:
Nazareth

goed ontsloten gemeente

Evergem

randgemeetne

Sint Laureins

meetjesdorp

Zulte

gemeente in de vallei

Zelzate

gemeente met stedelijke eigenschappen
omringd door industrie

8.

Diensten aan gemeenten

8.1. Mobiliteit
8.1.1.

Overzicht dossiers mobiliteit

Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers mobiliteit

Mededeling

8.1.2.

Bestek fietsleasing voor

De Raad van Bestuur van 28 april 2021 besliste over te

Beslissing Raad van Bestuur:

vennoten Veneco

gaan tot het uitschrijven van een overheidsopdracht bij

-

wijze van een mededingingsprocedure met onderhandeling

De Raad van Bestuur beslist unaniem de opdracht
‘raamovereenkomst voor het leasen van fietsen ten behoeve
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voor het leasen van fietsen ten behoeve van het personeel

van het personeel van 15 vennoten van Veneco’ te gunnen aan

van 15 vennoten van Veneco.

Belfius Auto Lease – Team Cyclis.
-

De Raad van Bestuur beslist unaniem dat de algemeen

Deze procedure verloopt in twee fasen:

directeur wordt gemachtigd om alle documenten met betrekking

a.

Een selectieleidraad om de kandidaten te selecteren

tot deze gunningsbeslissing zoals onder meer de te voeren

b.

Een bijzonder bestek dat aan de geselecteerde

briefwisseling en overeenkomsten die in uitvoering van

kandidaten kan gestuurd worden met een uitnodiging

onderhavige beslissing worden aangegaan, te ondertekenen.

tot offerte
De selectieleidraad werd gepubliceerd via e-tendering op
29 april 2021.
De aanvragen tot deelneming werden geopend op
maandag 31 mei 2021 om 11.00 uur.
Zes aanvragen tot deelneming zijn tijdig ingediend voor de
afsluitdatum. Na evaluatie van de aanvragen tot
deelneming werden alle inschrijvers geselecteerd en
uitgenodigd tot het indienen van een offerte via e-tendering
op 21 juni 2021. Alle 6 de kandidaten dienden een offerte
in.
De overeenkomst wordt gesloten met de inschrijver die de
economisch meest voordelige offerte heeft ingediend,
rekening houdend met de beste prijs –
kwaliteitsverhouding die bepaald wordt op basis van
volgende gunningscriteria:
1.
2.

De prijs (25 punten)

Kwaliteit van de geboden diensten (75 punten)
Totaal: 100 punten.

9.

Varia

9.1. Gunning raamovereenkomst voor
de opmaak van plan-MER’s in het

De Raad van Bestuur van 19-05-2021 besliste een bestek

Beslissing Raad van Bestuur:

uit te schrijven voor het afsluiten van een
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kader van gemeentelijke ruimtelijke

raamovereenkomst voor de opmaak van een

beleidsplannen

milieueffectrapportage in het kader van gemeentelijke

-

‘raamovereenkomst voor de opmaak van plan-MER’s in het

ruimtelijke beleidsplannen binnen het werkingsgebied van

kader van gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen’ te gunnen

Veneco (21 gemeenten in de regio rond Gent).

aan Antea Group.
-

De Raad van Bestuur beslist unaniem de opdracht

De Raad van Bestuur beslist unaniem dat de algemeen

De raamovereenkomst wordt afgesloten voor een

directeur wordt gemachtigd om alle documenten met betrekking

maximaal budget van € 700.000,00 (excl. BTW) voor de

tot deze gunningsbeslissing zoals onder meer de te voeren

volledige periode (van 4 jaar) en voor alle deelopdrachten

briefwisseling en overeenkomsten die in uitvoering van

samen.

onderhavige beslissing worden aangegaan, te ondertekenen.

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.
Eén inschrijver heeft een offerte ingediend: Antea Group
Belgium nv.
Gunningscriteria (100 punten):
-

Gunningscriterium 1: prijs (50 punten)

-

Gunningscriterium 2: methodologie en
uitvoeringstermijnen (35 punten)

-

Gunningscriterium 3: teamsamenstelling (15 punten)

In het verslag van gunning wordt een motivering en
beoordeling (in punten) opgenomen van de offerte van
Antea Group op basis van de in het bestek vermelde
gunningscriteria.
Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijving,
het formeel en materieel nazicht van de offerte en de
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vergelijking en beoordeling van de offerte gemaakt in de
voorgaande punten, wordt er voorgesteld om deze
opdracht te gunnen aan Antea Group.

De vergadering wordt gesloten om 19.45 uur.

Veronique Verstraeten

Danny Claeys

secretaris

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: 03-09-2021
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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