Veneco – Raad van Bestuur
Beknopt Overzicht van de Beslissingen (BOB)
‘Kantoorgebouw Veneco’ te Destelbergen
26-10-2022 om 18.00 u
Agendapunten

Toelichting

Mededeling of aard van beslissing

1.

Goedkeuren verslag Raad van

Het verslag van de Raad van Bestuur van 20 september

Beslissing Raad van Bestuur:

Bestuur 20-09-2022

2022 werd na fiattering op 22 september 2022, op 30

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

september 2022 overgemaakt aan de bestuurders en de

het verslag.

deskundigen.
2.

Aanstelling Roy Vandercruyssen

Stafmedewerker handhaving Roy Vander Cruyssen heeft

Beslissing Raad van Bestuur:

als intergemeentelijk

de opleiding als lokaal toezichthouder milieuhandhaving

-

toezichthouder milieuhandhaving

gevolgd bij het erkend opleidingscentrum “Provinciaal

aan te stellen als lokaal toezichthouder milieuhandhaving

en eedaflegging

Centrum voor Milieuonderzoek” (Godshuizenlaan 95, 9000

binnen het werkingsgebied van Veneco en de gemeenten

Gent) en heeft deze opleiding afgerond.

aangesloten bij de intergemeentelijke handhavingscel van

De Raad van Bestuur beslist unaniem Roy Vander Cruyssen

Veneco.
Indien geslaagd kan de toezichthouder een legitimatiekaart

-

Roy Vander Cruyssen legt de eed af voor de Raad van

‘toezichthouder milieuhandhaving’ aanvragen bij de dienst

Bestuur:

erkenningen van het Departement Omgeving – afdeling

“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de

GOP – directie Omgevingsprojecten.

Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk.”

Hiervoor dient de lokale toezichthouder milieuhandhaving
aangesteld te zijn door het bevoegde orgaan.
Contractuele personeelsleden die worden aangewezen als
lokaal toezichthouder milieuhandhaving dienen, vooraleer
zij hun toezichtsopdracht kunnen vervullen, tevens de eed
af te leggen in handen van de overheid die hen aanstelt.
3.

Personeel
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3.1. Aanwervingen
3.1.1.

Medewerker energiescans

Gesloten zitting

Gesloten zitting

3.1.2.

Stafmedewerker handhaving

Gesloten zitting

Gesloten zitting

3.1.3.

Preventieadviseur niveau B

Gesloten zitting

Gesloten zitting

3.1.4.

Stafmedewerker wonen

Gesloten zitting

Gesloten zitting

Gesloten zitting

Gesloten zitting

Gesloten zitting

Gesloten zitting

Ingevolge artikel 432, 6de lid van het Decreet Lokaal

Beslissing Raad van Bestuur:

Bestuur moet één Buitengewone Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

belegd worden in de loop van het laatste trimester van elk

het werkprogramma en de begroting 2023 en beslist deze voor te

jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen

leggen aan de

strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een

Buitengewone Algemene Vergadering.

3.2. Verlenging Vlaams Zorgkrediet
stafmedewerker mobiliteit
3.3. Verlenging ouderschapsverlof
stafmedewerker IOED Meetjesland
4.

Bestuur

4.1. Werkprogramma en begroting 2023

door de Raad van Bestuur opgestelde begroting staat ook
op de agenda van deze vergadering.
Het werkprogramma 2023 werd samen met de uitnodiging
voor de vergadering op 19 oktober 2022 overgemaakt aan
de leden van de Raad van Bestuur en wordt toegelicht
door de algemeen directeur.
4.2. Vastleggen agenda, programma en
locatie BAV 08-12-2022

4.3. Balans en resultatenrekening 3006-2022

De agenda, het programma en de locatie voor de
worden vastgelegd.

Beslissing Raad van Bestuur:
De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan
het programma, de agenda en de locatie van de Buitengewone
Algemene Vergadering van 8 december 2023.

De balans en resultatenrekening per 30 juni 2022 worden

Mededeling

Buitengewone Algemene Vergadering van 08-12-2022

toegelicht.
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4.4. Uitwerken Toekomstvisie

In de Raad van Bestuur van 5 juli 2022 hebben we reeds

Beslissing Raad van Bestuur:

(scenario’s), financiering,

aangekondigd dat het einde van het tijdperk is

De Raad van Bestuur beslist unaniem de opdracht ‘uitwerken

juridische en fiscale consequenties

aangebroken waarbij de algemene kosten grotendeels

toekomstvisie, financiering, juridische en fiscale consequenties’ via

omgeslagen worden op het team projectontwikkeling. Voor

Poolstok te gunnen aan Deloitte.

2022 stelt zich nog geen probleem, maar dit zal keren in
2023. Daarom is het belangrijk dat we werk maken van
een duurzame financiële strategie om de basiswerking van
Veneco verder te blijven garanderen. We hebben hiervoor
een partner nodig die ons kan begeleiden en Veneco kan
klaarmaken voor de toekomst. We zoeken een partner die
vertrouwd is met de bestuurlijke werking van
intercommunales maar die tegelijk ook kennis heeft van de
economische, financiële en fiscale regelgeving waarmee
een streekontwikkelingsintercommunale geconfronteerd
wordt.
Drie kantoren werden gecontacteerd met de vraag een
voorstel in te dienen:
-

Ernst en Young

-

Deloitte

-

KPMG

4.5. Agenda/vergaderkalender 2023
4.5.1. Vergaderkalender
bestuursvergaderingen

De vergaderkalender voor 2023 voor de Raad van Bestuur

Beslissing Raad van Bestuur:

en de Algemene Vergadering wordt vastgelegd.

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan
de vergaderkalender 2023 voor de Raad van Bestuur en de
Algemene Vergadering.

4.5.2. Verlofplanning personeel 2023

De verlofplanning 2023 voor het personeel wordt

Beslissing Raad van Bestuur:

vastgelegd.

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan
de verlofregeling 2023 voor het personeel van Veneco.
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5.

Streekontwikkeling

5.1.
5.1.1.

Energie en klimaat
Energiehuis Veneco

Kennisname subsidie basistaken Energiehuis Veneco en

Beslissing

goedkeuring voorstel bij-akte Plan van Aanpak 2022-2025.

De Raad van Bestuur neemt met unanimiteit kennis van:
Het antwoord van het VEKA betreffende de foute berekening

Het Plan van Aanpak 2022-2025 (meerjarenplanning

van de basisfinanciering voor werkingsjaar 2021 en 2022;

basistaken Energiehuis) moet worden geactualiseerd om
twee redenen:
•

In het Plan van Aanpak (goedgekeurd door de Raad
van bestuur dd. 1/12/2021) werden de activiteiten en
projecten afgestemd op de ons toen meegedeelde
basissubsidie van 143.873 euro. We moeten echter
rekening houden met het lager bedrag van 130.043

-

De reeds besliste verhoging van de basisfinanciering voor
werkingsjaar 2022 (+25%);

-

De reeds besliste tijdelijke extra ondersteuning van de
eerstelijnsloketten via freelancers.

-

De aangekondigde verhoging van de basisfinanciering voor
werkingsjaren 2023 en 2024.

euro ingevolge een fout van VEKA.
•

De Vlaamse Regering keurde op 8 juli 2022 een
verhoging van de basisfinanciering van de Vlaamse
Energiehuizen goed.

Het VEKA berekent jaarlijks voor elk Energiehuis de
vergoeding voor de basistaken op basis van de bepalingen
in art. 7.9.3/1 van het Energiebesluit. In navolging van de
foute berekening van het VEKA en de daaropvolgende
brief vanuit Veneco dd. 3 mei 2022, erkent VEKA de fout
(cfr. brief dd. 15 juli 2022).
Hierdoor werd aan het Energiehuis begin 2021 een
vergoeding van 143.873 euro meegedeeld, in plaats van
een vergoeding van 123.609 euro. Deze fout uit 2021 is
definitief geworden en kan het VEKA niet meer herzien,
waardoor Veneco het totaal van 143.873 euro zal
ontvangen. Voor 2022 bedraagt de basisfinanciering
130.043 euro.
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Gelet op de algemene verhoging van de basissubsidie
voor de Energiehuizen (ondertussen officieel goedgekeurd
door de Vlaamse Regering op 8 juli 2022 – zie verder) stelt
VEKA dat Energiehuis Veneco voldoende de kans krijgt
om het Plan van Aanpak te actualiseren rekening houdend
met het nieuwe subsidiebedrag.
De Vlaamse Regering keurde op 8 juli 2022 een verhoging
van de basissubsidie goed met 25% voor werkingsjaar
2022 en 50% voor werkingsjaren 2023 en 2024.
Het Plan van Aanpak dient dit najaar te worden
geactualiseerd d.m.v. een bij-akte om aan te tonen hoe het
Energiehuis werk maakt van een ver doorgedreven
integratie van de dienstverlening rond Wonen en Energie
via de loketwerking.
N.a.v. de aankondigingen na de Septemberverklaring
waarin meer ondersteuningsmiddelen aangekondigd
werden voor de Energiehuizen zal het plan van aanpak
nog verder bijgewerkt worden eens er nieuws is over de
extra financiering.
5.1.2.

5.1.3.

Energiehuis Veneco – gunning

Agendapunt is verplaatst naar de Raad van Bestuur van 1

branding

december 2022.

Mededeling

Dienstverlening lokaal laden

Op 4 juni 2021 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal

Beslissing Raad van Bestuur:

Energie- en Klimaatpact (LEPK) definitief goed.

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

Een van de doelstellingen van het LEPK is dat tegen 2030

de voorgestelde dienstverlening.

de lokale besturen 66.000 publiek toegankelijke laadpunten
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(1 per 100 inwoners) dienen te voorzien. Dat is een
exponentiële groei t.o.v. de 4.579 publieke laadpunten die
er in april 2021 al waren. Aanvullend nam de Vlaamse
Regering

in

december

laadinfrastructuur

voor

2021

een

elektrische

besluit

over

voertuigen,

de
dat

dienstdoet als regelgevend kader om de uitrol van
laadinfrastructuur in Vlaanderen ook op het terrein vorm te
geven. Elke burger die aan de voorwaarden voldoet, heeft
binnen de 250m van zijn woonplaats, recht op een laadpunt.
Lokale besturen blijken de belangrijkste actor in het
verhogen van de laadcapaciteit in het straatbeeld.
De Vlaamse overheid werkte hiertoe een ‘Leidraad Lokaal
Laden’ uit als hulp voor de lokale besturen. Daarnaast
lanceerde Vlaanderen ook een concessieoproep naar
laadpaalleveranciers (CPO/Charge Point Operator) per
regio, waarvan de gemeente gebruik kan maken voor het
plaatsen van publieke laadpalen op haar openbaar domein.
Engie is aangeduid als CPO voor onze regio.
Voor de uitrol van laadpalen op het openbaar domein heeft
Vlaanderen drie strategieën voorzien:
-

Paal volgt wagen

-

Paal volgt paal

-

Uitrol laadplan op strategische locaties

Vlaanderen heeft de gemeentes aangeduid als regisseur
voor de effectieve uitrol van publieke laadpalen op haar
grondgebied. Zo is het de taak van de gemeente om
parkeerplaatsen in te richten en specifieke signalisatie te
voorzien. Ook heeft ze de taak proactief in kaart te brengen
waar laadpunten nodig zullen zijn (spreidingsplan) en dient
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ze een specifiek beleid rond laadinfrastructuur uit te werken
(aanvullend (politie)reglement, visie op handhaving,…).
Veneco wenst de gemeente te ontzorgen en haar expertise
in te zetten voor de opmaak van een spreidingsplan en
beleid rond laadinfrastructuur. Veneco kan de gemeente
ondersteunen via drie modules:

5.1.4.

5.1.5.

-

Module 1: opmaak beleidsplan laadinfrastructuur

-

Module 2: opmaak strategisch locatieplan

-

Module 3: ondersteuning implementatie

Regionaal klimaatproject –

Agendapunt is verplaatst naar de Raad van Bestuur van 1

energiecoaching KMO’s

december 2022.

Regionaal klimaatproject –

Goedkeuren voor het hernemen van de groepsactie

Beslissing Raad van Bestuur:

groepsaankoop

stookolietanksanering voor de periode 2023-2024

-

stookolietanksanering 2023 –

Huishoudens vormen een belangrijke bron van de CO2-

van het voorgestelde regionaal klimaatproject ‘groepsactie

2024

uitstoot van de gemeenten. Deze uitstoot wordt veroorzaakt

stookolietanksanering 2023-2024’ gedurende 2 jaar (eventueel

door het energiegebruik voor ruimteverwarming, sanitair

te verlengen na gunstige evaluatie)

warm water, apparaten en verlichting in de woningen.

Mededeling

-

Stookolie neemt daarbij nog steeds een belangrijke plaats
in

als

energiedrager.

aardgasverbranding

liggen

De
25%

CO2-emissies
lager

dan

De Raad van Bestuur keurt unaniem de bijgevoegde prijsvraag
goed i.f.v. het afsluiten van een overeenkomst met een

van
bij

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord met het lanceren

bekwame opdrachtnemer.
-

De Raad van Bestuur keurt unaniem goed om een stuurgroep

stookolieverbranding. De omschakeling van stookolie naar

samen te stellen die de offertes beoordeelt en de gunning

aardgas heeft een positief effect op de CO2-uitstoot van de

toekent.

huishoudens en de klimaatdoelstellingen van de gemeenten
behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Gezien de huidige
actualiteit, is ‘los van fossiel’ meer en meer in de aandacht.
Sinds de oorlog in Oekraïne en de ongeziene stijging van de
gasprijs, is overschakelen van mazout naar aardgas niet
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meer de voordeligste keuze. Overschakelen van stookolie
naar een warmtepomp kan een betere keuze zijn als er
voldoende geïnvesteerd is in het isoleren van de buitenschil
van het huis en is een meer toekomstgericht keuze dan
overschakelen op aardgas.
De milieuwetgeving bepaalt dat oude stookolietanks
geledigd, gereinigd en verwijderd of opgevuld moeten
worden door een erkend tanktechnicus. Heel wat eigenaars
laten echter de tanks die buiten gebruik gesteld zijn in de
grond zitten (om financiële of administratieve redenen). Dit
brengt milieurisico’s met zich mee. Vergeten tanks kunnen
gaan

roesten

en

doorlekken

waardoor

bodem

en

grondwater ernstig vervuild kunnen raken. De kosten voor
het saneren van vervuilde grond lopen erg hoog op en zijn
voor de eigenaar van de stookolietank.
Op vraag van verschillende gemeenten stelt Veneco voor
om een derde gezamenlijke sanering van stookolietanks te
organiseren. We inspireren ons daarbij op de succesvolle
tanksaneringsacties

die

andere

intercommunales

–

waaronder Solva en Interwaas – reeds uitvoerden en de
vorige twee edities van de Veneco sanering waarbij in de
vorige editie een 800 tal saneringen werden uitgevoerd.
5.2.

Indexering gemeentelijke

De samenwerkingsovereenkomsten tussen Veneco en de

Beslissing Raad van Bestuur:

bijdrage streekwerking en

deelnemende gemeenten voor streekwerking en voor de

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

klimaat en energie

dienstverlening klimaat en energie dateren van december

de indexering van de bijdragen voor de streekwerking en de

2019. Deze zijn gebaseerd op de loonkost en index van

dienstverlening energie en klimaat vanaf 2023.

2018. Met deze gemeentelijke bijdragen worden
voornamelijk loonkosten afgedekt.
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Onder de huidige omstandigheden, dekken de
gemeentelijke bijdragen niet langer de kosten voor deze
dienstverlening.
Door de huidige inflatie en overschrijdingen van de
spilindex, stellen wij een stijging van de loonkosten vast van
14%.

Wij

stellen

daarom

voor

om

de

streekwerkingsmiddelen te indexeren van 0,35 per inwoner
naar 0,40 euro per inwoner. En om de bijdrage voor energie
en klimaat te indexeren van 0,30 naar 0,34 euro per
inwoner. De indexering gaat in op 1 januari 2023.
5.3.

Goedkeuring groepsaanbod

Vandaag gaan te veel subsidieoproepen, en daarbij ook

Beslissing Raad van Bestuur:

subsidiemanager

mogelijke investeringen, verloren door een ontbrekende

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

informatiedoorstroming. De hoofdreden hiervoor is dat de

het groepsaanbod zoals voorgesteld door Uitgeverij Vandenbroele

gemeentebesturen zelf niet de capaciteit hebben om alle

en dit voor een periode van 3 jaar.

subsidiekanalen ten gronde op te volgen.
Één van de basistaken van Veneco is het informeren van
de aangesloten gemeentebesturen. Veneco wenst in de
toekomst nog meer in te zetten op de ondersteuning van
haar gemeenten bij het intekenen op subsidieaanvragen.
Deze dienstverlening breidden we vorig jaar uit naar het
beleidsdomein ‘subsidies’, dit naar aanleiding van een
vraag van verschillende gemeentebesturen tot het
opnemen van een regierol hierin.
Er is nog een efficiëntiewinst te boeken aangezien de
huidige manier van werken bijzonder tijdsintensief is. Ook
gaan er ongetwijfeld nog oproepen verloren door het
bijzonder brede subsidieveld. Dit was de aanleiding voor
Veneco om het gesprek met de Subsidiemanager aan te
gaan. Ook de vennoten van Veneco die reeds individueel
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lid waren van Subsidiemanager waren vragende partij om
het gesprek met Subsidiemanager aan te gaan.
Door gebruik te maken van het platform van de
Subsidiemanager kunnen we een meer continue stroom van
subsidie-informatie garanderen. Het zal ons, nog meer dan
vroeger, de mogelijkheid geven om te focussen op het
informeren van de juiste mensen binnen elke organisatie.
Dit moet ons allen de ruimte geven om te investeren in
gemeentelijke én intergemeentelijke subsidieprojecten.
Navraag bij de gemeenten die reeds gebruik maken van de
Subsidiemanager leert ons dat zij zeer tevreden zijn over de
tool, gemeenten gebruiken hem ook om een overzicht te
bewaren

in

de

verschillende

subsidiestromen

die

binnenkomen.
Intekenen op het groepsaanbod is voor iedere gemeente
een stuk voordeliger dan afzonderlijk een abonnement te
nemen op de Subsidiemanager. Een abonnement op
Subsidiemanager kost voor een individuele gemeente
ongeveer 10.000 euro per jaar. Het groepsaanbod via
Veneco kan voor de momenteel aangesloten gemeenten tot
1/3e goedkoper zijn dan het bedrag dat zij momenteel
jaarlijks

betalen.

Via

het

groepsaanbod

zullen

de

gemeenten dus minder betalen voor meer dienstverlening.
6.
6.1.

Projectontwikkeling en projectregie
Aalter – Saterstraat: innovatief

Voor het innovatief woonproject in de Saterstraat

Beslissing Raad van Bestuur:

woonproject

(Onderdale fase 2) lanceerde Veneco een oproep naar

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

kandidaat-private partners. Dit volgens de selectieleidraad

de 2e fase van het bestek innovatief woonproject Saterstraat.

zoals goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 29-032022.
De indiening van de selectiefase was op 30-05-2022.
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Er was slechts 1 inschrijver, Ascot Belgium, die na formeel
nazicht kan worden weerhouden.
Veneco wenst, volgens beslissing in de Raad van bestuur
van 31-08-2022, via onderhandeling de mogelijkheden tot
ontwikkeling verder te onderzoeken met de ene kandidaat.
De focus zal hierbij liggen op de begeleiding tot een
kwalitatief voorstel, aan de hand van de
beoordelingscommissie die in dit geval als kwaliteitskamer
kan optreden.
Het plan van aanpak wordt toegelicht en het bestek wordt
voorgelegd aan de Raad van Bestuur ter goedkeuring.
6.2.

Bek Assenede – Zelzate

Aankoop eigendom

Beslissing Raad van Bestuur:

Er was in 2017 een verkoopbelofte ondertekend ten gunste

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

van Veneco voor de verkoop van 2 percelen grond te

de aankoop van twee percelen grond, eigendom van de familie

ste

Zelzate, 1

afdeling sectie D met nrs. 63 en 85 met een

Cnops – Van Staey, gelegen te Zelzate, 1ste afdeling Sectie D met

totale oppervlakte van 30.790 m2. De verkoopbelofte was 5

nrs 63 en 85 met een totale oppervlakte van 30.790 m² alle

jaar geldig en loopt af op 08-12-2022. Veneco is bereid de

vergoedingen inbegrepen en pachtvrij.

optie te lichten en de gronden aan te kopen.
6.3.

Deinze – Nazareth – Kruisem –
De Prijkels

6.3.1.

Toewijs perceel 3

Op 20 april lanceerden we een nieuwe oproep voor het

Beslissing Raad van Bestuur:

laatste perceel nl. perceel 3, gelegen langs de E17.

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan
de toewijs van perceel 3 aan het bedrijf Gondella op voorwaarde dat

Motivering

men akkoord gaat met het uitwerken van een toekomstvisie voor de

Op de deadline van 17 juni ontvingen we 8

bestaande sites in samenspraak met Veneco en de betrokken

kandidatuurdossiers. We maakten hierbij een onderscheid

gemeenten.

tussen de bedrijven met voornamelijk logistieke activiteiten
en bedrijven met productieactiviteiten (op de site).
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Met bijna alle kandidaten vond een verkennend gesprek
plaats in de loop van augustus.
Op 5 oktober vond voor perceel 3 een overleg plaats met
het uitgiftecomité waarop de 3 gemeenten zijn
vertegenwoordigd.
Elk bedrijf werd getoetst aan de criteria.
6.3.2.

De Prijkels –

De onderhandelingsprocedure voor de uitgifte van de

Mededeling: stand van zaken onderhandelingen voor de uitgifte van

mededingingsprocedure De

gronden in de Poort komt in de laatste fase, namelijk de

de gronden in de Poort, bedrijventerrein de Prijkels.

Poort stand van zaken

onderhandelingen rond de contractuele documenten in de

De Raad van Bestuur bevestigt het beoordelingsverslag van de

onderhandelingen –

vorm van een samenwerkingsovereenkomst en de

beoordelingscommissie met de aanduiding van Steenoven-

bevestiging

specifieke verkoopsvoorwaarden. Deze onderhandelingen

Alheembouw als voorkeursbieder.

beoordelingsverslag met

worden momenteel gevoerd met de hoogst-gerangschikte

aanduiding voorkeursbieder

partij, Steenoven-Alheembouw na het ontvangen van een
finaal bod van de kandidaten. De contractuele
onderhandelingen worden ondersteund door
advocatenkantoor GSJ. Er wordt een overzicht gegeven
van de reeds doorlopen stappen.

6.4.

Rieme Noord –

Aanstellen notaris

Callemansputtewegel

Mededeling
De Raad van Bestuur beslist de beslissing omtrent dit agendapunt
uit te stellen naar de Raad van Bestuur van 1 december 2022.

6.5.
6.5.1.

Maldegem – De Campagne
Voorstelling kandidaten en

Op 05-07 en 31-08 keurde de Raad van Bestuur de eerste

Beslissing Raad van Bestuur:

toewijs

toewijzingen goed. Ondertussen ontvingen ook andere

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

bedrijven een voorstel van perceel op plan en werd een

volgende toewijs:

akkoord bereikt. Dit betekent ook dat er geen resterende

-

Perceel 15 met een oppervlakte van 5.000 m2 aan RG;

oppervlakte is voor grotere ruimtevragers.

-

Perceel 30 met een oppervlakte van 6.276 m2 aan N;

-

Perceel 31 met een oppervlakte van 25.492 m2 aan D-DS
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onder voorbehoud van de exacte afbakening van de perceelsgrens
De Raad van Bestuur beslist unaniem, omwille van plaatsgebrek en
de impact op de mobiliteit, om de bedrijven W. en VDB niet meer
mee te nemen in de verdere beoordeling en toewijs.
6.5.2.

Vraag bedrijf Verstraete

In de Raad van Bestuur van 05-07-2022 werd de toewijs van

Beslissing Raad van Bestuur:

een perceel van 2,3 ha goedgekeurd aan het bedrijf MCC

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

Verstraete.

de aankoop door Paverco en verhuur aan MCC Verstraete zoals dit
op de huidige site wordt toegepast.
De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan
bovenstaande constructie waarbij Paverco het volledige perceel
aankoopt en het volledige bouwprogramma uitwerkt waarbij de 2de
fase voor MCC Verstraete als afzonderlijke entiteit kan functioneren.

6.5.3.

Bedrijvenpark Maldegem –

Op dinsdag 13 december organiseren we om 11.30 u

persevenement

samen met de gemeente Maldegem en Voka een

Mededeling

persevenement in het bedrijf MCC Verstraete.
Wie graag aanwezig wil zijn, kan zich inschrijven via
wendy.vanlaere@veneco.be.
6.6.

Zulte – Kruisem – Bek Zaubeek

Veneco heeft een akkoord bereikt over de aankoop van

Beslissing Raad van Bestuur:

twee percelen grond gelegen te Kruisem, eerste afdeling /

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

Kruishoutem, sectie C met perceelnummers 14B en 39E

de aankoop van twee percelen grond, eigendom van de familie Van

met een totale oppervlakte van 17.993 m².

De Putte, gelegen te Kruisem, eerste afdeling / Kruishoutem, sectie
C met perceelnummers 14B en 39E met een totale oppervlakte van
17.993 m² alle vergoedingen inbegrepen en pachtvrij.

6.7.

Overzicht dossiers projectregie

Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers

Mededeling

projectregie.
7.

Ruimtelijke planning en mobiliteit

7.1. Overzicht dossiers ruimtelijke
planning
7.2. Raamcontract hoppinpunten

Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers ruimtelijke

Mededeling

planning
Binnen het decreet Basisbereikbaarheid werkt de

Beslissing Raad van Bestuur:

Vervoerregio Gent een regionaal vervoerplan uit. Binnen
13

dat vervoerplan wordt het openbaar vervoer gestructureerd

De Raad van Bestuur beslist unaniem de opdracht te gunnen aan

in een gelaagd netwerk. Binnen dit netwerk zullen

de eerste gerangschikte indiener: Gunning van bestek met als

mobipunten op belangrijke locaties uitgebouwd worden.

voorwerp “RAAMOVEREENKOMST STUDIEOPDRACHT VOOR

Deze mobipunten worden gelanceerd onder de naam

UITVOERINGSWERKEN VAN TOEGANKELIJKE

‘Hoppinpunt’ waarvoor Vlaanderen een huisstijl heeft

HOPPINPUNTEN” aan studiebureau Haegebaert.

ontwikkeld om uniformiteit te bewaren.
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.
Daarnaast lanceerde Vlaanderen in 2021 het Charter
Masterplan Toegankelijkheid met een ambitie om de
toegankelijkheid van de bushaltes drastisch te verhogen.
Voor Vlaanderen wordt een ambitieniveau van 50%
toegankelijke bushaltes op het kernnet en aanvullend net
naar voren geschoven. Voor de bushaltes gelegen langs
gemeentewegen wordt vanuit Vlaanderen een subsidie
voorzien om de aanpassingen uit te voeren.
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,
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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 bij deze opdracht bij te staan.
De RvB keurde het bestek goed op 24/06/2021.
Kandidaten hadden tijd tot 30/09/2022 om hun offertes
over te maken.
Op 30/09/2022 hebben we van volgende bureaus een
offerte ontvangen:

7.3. Overzicht dossiers mobiliteit
8.

1.

Studiebureau Jonckheere bv

2.

Sweco Belgium BV

3.

Studiebureau Haegebaert

Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers mobiliteit.

Mededeling

Varia

De vergadering wordt gesloten om 20.05 uur.

Veronique Verstraeten
secretaris

Danny Claeys
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: 07-11-2022
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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