Veneco – Raad van Bestuur
Beknopt overzicht van de Beslissingen (BOB)
‘Raadzaal Lochristi’ – Dorp-West 52 – 9080 Lochristi
Agendapunten

Toelichting

Mededeling of aard van beslissing

1.

Goedkeuren verslag Raad van

Het verslag van de Raad van Bestuur van 29-03-2022

Beslissing Raad van Bestuur:

Bestuur 29-03-2022

werd na fiattering op 31-03-2022, op 08-04-2022

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

overgemaakt aan de bestuurders en de deskundigen.

het verslag.

2.1. Vervanging stafmedewerker IOED

Gesloten zitting

Gesloten zitting

2.2. Vervanging ruimtelijk planner

Gesloten zitting

Gesloten zitting

2.3. Aanwerving jurist

In de context van lokale besturen en

Beslissing Raad van Bestuur:

intergemeentelijke samenwerking

De Raad van Bestuur:

Lokale besturen worden geconfronteerd met de een
toenemende complexiteit en juridisering van hun
activiteiten. De juridische dienst van Veneco wil haar
vennoten hierbij ondersteunen en begeleiden door op een
eenvoudige en laagdrempelige manier advies of
begeleiding te geven.
Het team focust zich op omgevingsrecht, bestuurlijke

-

2.

Personeel

overheidsopdrachten

Hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan de vacature jurist
overheidsopdrachten;

-

Hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan de
aanwervingsprocedure;

-

Geeft unaniem mandaat aan de algemeen directeur voor
aanwerving de jurist overheidsopdrachten.

-

Hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan de bijpassing door

handhaving en overheidsopdrachten. Vennoten worden

het innovatiefonds indien noodzakelijk.

proactief geïnformeerd over de evoluties in de regelgeving
en rechtspraak binnen deze domeinen
2.4. Aanwerving stafmedewerker
handhaving

De gemeenten Aalter, Melle en Maldegem beslisten recent

Beslissing Raad van Bestuur:

om voortaan ook beroep te doen op de intergemeentelijke

De Raad van Bestuur:

handhavingscel van Veneco.

-

Hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan de vacature
stafmedewerker handhaving;
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De gemeente Gavere geeft aan bijkomende opdrachten

-

door te geven zodra zij een gemeentelijk handhavingsplan
aannemen. Dit is voorzien voor dit jaar.

Hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan de
aanwervingsprocedure;

-

De vraag van de aangesloten gemeenten overstijgt de

Geeft unaniem mandaat aan de algemeen directeur voor
aanwerving van de stafmedewerker handhaving.

capaciteit van de huidige twee voltijdse stafmedewerkers
handhaving:
-

Momenteel is er al ruim een jaar werk voor één
voltijds equivalent.

-

Het valt te verwachten dat het aantal nieuwe dossiers
de capaciteit van de huidige twee stafmedewerkers
overstijgt, zeker met de nieuwe interesse van de
gemeenten Aalter, Gavere, Maldegem en Melle.

Bovendien is het wenselijk dat er capaciteit blijft voor
dringende tussenkomsten, bijvoorbeeld acute
milieuverontreiniging en stakingsbevelen.
3.

Bestuur

3.1. Inkanteling SOM vzw

De Raad van Bestuur van 19 januari hechtte haar
goedkeuring aan de vertrouwelijkheidsovereenkomst en
gaf een mandaat aan de algemeen directeur voor het
finaliseren van de intentieverklaring.
Boekenonderzoek

Beslissing Raad van Bestuur:

Om de waarde van SOM vzw te bepalen is een

-

onafhankelijk expert aangesteld in overleg tussen Veneco
en SOM vzw. Bedoeling is dat de onafhankelijk expert een

aan het waarderingsrapport opgemaakt door Grant Thornton.
-

waardebepaling gaat doen van de bedrijfstak SOM vzw.
Na marktconsultatie is deze opdracht toegewezen aan

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring
De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring
aan de transactie.

-

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren cvba. Het rapport werd

aan het Voorstel om de overdracht van SOM naar de

opgemaakt door Peter Vermeiren, senior manager en

Vereniging in zijn algemeenheid uit te voeren overeenkomstig

Steven Pazen, partner.
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Het rapport wordt door de heer Vermeiren toegelicht aan
de leden van de Raad van Bestuur.
Voorstel is om de overdracht van SOM vzw naar Veneco in
zijn algemeenheid uit te voeren aan de prijs van 100 euro
overeenkomstig artikel 12:1, §1, lid 2 juncto artikel 12:103
juncto artikel 12:93, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Hiervoor werd een overeenkomst opgemaakt door Stibbe
advocaten die wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur
ter goedkeuring.
Memorandum of understanding aangaande de

Beslissing Raad van Bestuur:

overdracht van een algemeenheid

-

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring

In het kader van de Transactie hebben de Vereniging en

aan het Memorandum of Understanding aangaande de

SOM een memorandum of understanding onderhandeld,

overdracht van een algemeenheid.

die de voorwaarden en tijdslijn van de Transactie vastlegt,

-

De Raad van Bestuur engageert zich met unanimiteit ertoe om,

om vervolgens de Transactie overeenkomstig de

een bedrag gelijk aan het verschil tussen de huidige vergoeding

toepasselijke wettelijke procedures te kunnen voltrekken

voor de overdracht en de vergoeding die de Vereniging

(de MOU).

verschuldigd zou zijn geweest indien in het kader van de
Transactie marktconforme verklaringen en waarborgen, alsook

Het memorandum wordt voorgelegd aan de leden van de

bijzondere vrijwaringen (incl. een gebruikelijke

Raad van Bestuur en toegelicht door meester Florent

fiscalevrijwaringsregeling) waren verstrekt door SOM vzw, te

Volckaert van Stibbe advocaten.

zullen bestemmen aan een fonds met een soortgelijk doel en
voorwerp als SOM vzw (bijvoorbeeld het Streekfonds). Dit

-

Bijzonder verslag –

De leden van de Raad van Bestuur worden eveneens in

bedrag zal echter verminderd worden met het bedrag van de

kennis gesteld van het bijzonder verslag dat werd

schadevergoeding waarop de Vereniging recht zou hebben

opgemaakt voor de bestuursorganen van SOM vzw.

gehad indien ze een schadevordering tegen SOM vzw had
kunnen instellen op grond van dergelijke verklaringen en
waarborgen en/of vrijwaringsregeling gedurende een periode
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van 3 jaar te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de
overdracht van algemeenheid.
-

De Raad van Bestuur neemt kennis van het bijzonder verslag
dat werd opgemaakt voor de bestuursorganen van SOM vzw.

Volmacht algemeen directeur

De Raad van Bestuur besluit unaniem om volgende machtigingen te

Om de transactie en al de nodige formaliteiten i.v.m. de

verlenen:

overdracht algemeenheid van SOM vzw naar Veneco te
kunnen realiseren bij de nodige instanties (bvb. notaris,

•

aan de algemeen directeur van de Vereniging, mevrouw Sofie

Belgisch Staatsblad, …) wordt aan de leden van de Raad

VANDELANNOOTE, en de voorzitter van de Vereniging, de heer

van Bestuur een volmacht gevraagd voor de algemeen

Danny CLAEYS, die elk alleen handelend en met mogelijkheid

directeur.

tot indeplaatststelling kunnen optreden, teneinde in naam en
voor rekening van de Vereniging de volgende handelingen te
stellen:
o

alle neerleggingen, publicaties en andere administratieve
formaliteiten te voltooien;

o

de voorwaarden van de Transactie met SOM te finaliseren,
met inbegrip van (doch zonder beperkt te zijn tot) het
vastleggen van de finale vergoeding die de Vereniging
verschuldigd zal zijn aan SOM;

o

de noodzakelijke wijzigingen aan de MOU of enig ander
document dat in het kader van de Transactie door de
Vereniging dient te worden aangegaan (met uitzondering
van het Voorstel) aan te brengen, evenals deze
documenten (met uitzondering van het Voorstel) te
ondertekenen;
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o

de vaststelling van de goedkeuring van de overdracht van
algemeenheid door de raad van bestuur van de Vereniging
en de buitengewone algemene vergadering van SOM,
evenals de inwerkingtreding van de Transactie notarieel te
laten akteren;

o

de nodige machtigingen te bekomen van Fluvius, de lokale
besturen of enige andere derde partij met het oog op de
verderzetting van de activiteiten die de Vereniging in het
kader van de Transactie zal overnemen van SOM; en

o

in het algemeen alle handelingen te stellen en de
documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zijn voor
de implementatie van voormelde besluiten;

•

aan twee bestuurders van de Vereniging, samen handelend,
teneinde in naam en voor rekening van de Vereniging de
noodzakelijke wijzigingen aan het Voorstel aan te brengen,
evenals het Voorstel te ondertekenen.

Innovatiefonds

Beslissing Raad van Bestuur:

Voor Veneco gaat dit over een volledige nieuwe

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord met de inzet van

dienstverlening. Een aantal zaken zijn op dit ogenblik

Innovatiefonds voor een periode van maximum 3 jaar indien

moeilijk in te schatten, o.a. ook door het vertrek van de

noodzakelijk. De tussenkomst wordt geraamd op een bedrag tussen

coördinator van SOM vzw. Bovendien zal ook het geheel

30.000 en 50.000 euro.

van het subsidiemechanisme en de bijhorende bijdrage
van de gemeenten moeten herbekeken worden. We stellen
voor naar analogie met vorige projecten dat we in geval
van een eventueel tekort het Innovatiefonds voor maximum
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3 jaar mogen inzetten aangezien het voor Veneco gaat
over een nieuwe dienstverlening.
Nieuwe subsidieaanvraag ingevolge toetreding

Beslissing Raad van Bestuur:

gemeente Maldegem

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

Het college van burgemeester en schepenen van de

de indiening van een subsidiedossier voor intergemeentelijke

gemeente Maldegem heeft besloten dat zij terug wensen

woonbeleid voor de cluster ILV Wonen Zelzate-Wachtebeke-

gebruik te maken van de dienstverlening Wonen. De

Maldegem.

gemeente Maldegem maakte tot 2019 deel uit van
intergemeentelijke samenwerking (IGS) en besliste om uit
te stappen vanaf 2020.
Vlaamse regelgeving
De Vlaamse Codex Wonen 2021 (Boek 2, Deel 2, Titel 4)
bevat de subsidieregeling voor IGS-projecten lokaal
woonbeleid voor de huidige periode 2020-2025, die
periode stemt sindsdien voor alle projecten overeen met de
BBC. Daarin staat beschreven dat het 1 keer per periode
mogelijk is om de samenstelling van de deelnemers aan
een IGS-project te wijzigen. De herzieningsaanvraag dient
uiterlijk 30 juni 2022 ingediend te worden bij WonenVlaanderen en geldt bij goedkeuring ervan voor de periode
2023-2025.
Het college van de gemeente Maldegem besliste
principieel om in te stappen voor de basisdienstverlening,
maar niet voor de leegstandsondersteuning. De gemeente
Maldegem zal zelf de leegstandsopvolging blijven
opnemen.
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Totale financiële bijdrage gemeente Maldegem per jaar:
33.861 euro / jaar.
Veneco engageerde zich om in de loop van 2025, bij de
voorbereiding van een nieuwe projectperiode, de
gemeentelijke bijdragen te evalueren en herbekijken.
Volgende stappen
o

Akkoord colleges Zelzate en Wachtebeke voor
toetreden gemeente Maldegem tot de cluster ILV
Wachtebeke – Zelzate

o

Verkennend gesprek met afvaardiging WonenVlaanderen + afvaardiging uit de gemeenten
Maldegem, Zelzate en Wachtebeke (=verplichte stap)

o

Uitwerken subsidiedossier en – aanvraag

o

Goedkeuring subsidiedossier door de gemeenteraden
van Maldegem, Wachtebeke en Zelzate

o

Indiening dossier voor 30 juni 2022 bij WonenVlaanderen

Nieuwe subsidieaanvraag ingevolge extra taak Wonen

Beslissing Raad van Bestuur:

– woningcontrole SVK-woningen

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

Tot de dienstverlening wonen Woonwijzer Meetjesland

de toevoeging van aanvullende “2.7: Afsprakenkader CA voor SVK”

behoren 3 ILV clusters:

aan de 3 subsidiedossiers voor de ILV Wonen.

1.

ILV Wonen Assenede-Kaprijke-Sint-Laureins

2.

ILV Wonen Aalter-Eeklo-Lievegem

3.

ILV Wonen Wachtebeke-Zelzate (+ Maldegem)

Elke woning die door een sociaal verhuurkantoor (SVK)
wordt verhuurd, moet beschikken over een
conformiteitsattest (CA). De woningcontroles nodig voor
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het afleveren van zo’n conformiteitsattesten werden
uitgevoerd door Wonen-Vlaanderen. Wonen-Vlaanderen
heeft beslist om deze controles af te bouwen en deze taak
op termijn door te geven aan het lokale niveau. SVK’s
zullen deze conformiteitsattesten dan aanvragen bij
gemeenten.
Wonen-Vlaanderen raadt aan gemeenten in een IGSwerking en aan coördinatoren van IGS-werkingen om een
extra aanvullende activiteit op te nemen in de
subsidieaanvraag: aanvullende activiteit “2.7:
Afsprakenkader CA voor SVK”. Op die manier krijgt de
IGS-werking dan toch wat subsidies voor het uitvoeren van
deze activiteit.
Loon- en arbeidsvoorwaarden medewerkers SOM vzw

Beslissing Raad van Bestuur:

De personeelsleden tewerkgesteld bij Woonwijzer worden

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

vergoed volgens paritair comité ‘329.01 socio-culturele

het aanbieden van dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden aan de

sector’

medewerkers van SOM vzw en het behoud van de anciënniteit
zoals toegekend door SOM vzw bij indiensttreding.

De personeelsleden bij Veneco worden vergoed op basis
van een eigen personeelsstatuut cfr. de bepalingen uit
artikel 458 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Het is de bedoeling dat door de inkanteling van SOM vzw
in Veneco de personeelsleden van SOM vzw dezelfde
loon- en arbeidsvoorwaarden krijgen als de medewerkers
van Veneco. Dit betekent een verloning op niveau, op
basis van competenties en expertise. Een marktconforme
verloning moet er ook voor zorgen dat er minder
personeelsverloop is.
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De loon- en arbeidsvoorwaarden zijn bij Veneco globaal
genomen beter dan bij SOM vzw. Zo kent SOM vzw geen
extra legale voordelen toe. Bij Veneco genieten de
personeelsleden een groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, sport- en
cultuurcheques en ecocheques, tussenkomst smartphone
(toestel + abonnement). Ook de eindejaarstoelage bij
Veneco is beter dan bij SOM vzw.
De loon- en arbeidsvoorwaarden moeten met alle
personeelsleden individueel opnieuw onderhandeld
worden om dan met hen een nieuwe arbeidsovereenkomst
af te sluiten.
De anciënniteit zoals toegekend door SOM vzw bij
indiensttreding wordt behouden.
Standplaats

Beslissing Raad van Bestuur:

Woonwijzer bedient in hoofdzaak gemeenten uit het

De Raad van Bestuur beslist unaniem om akkoord te gaan met het

Meetjesland. Het is dan ook logisch dat de

voorstel om vanaf 1 juli 2022 een satelliet te huren in Eeklo aan de

personeelsleden voornamelijk uit deze regio afkomstig zijn.

geschetste voorwaarden. Het personeel van Woonwijzer zal dus

De Site ‘De Meerling’ in Eeklo werd gratis ter beschikking

twee standplaatsen hebben: één in Destelbergen en één in Eeklo.

gesteld door de stad Eeklo maar dient op 01-07-2022 te
worden verlaten omwille van een stadsontwikkelingsproject
op die plek.
De dienstverlening van de gemeenten gebeurt in de
gemeenten voor de loketwerking, maar er is daarnaast
behoefte aan een overleg- en werkplek in het Meetjesland.
Op maandag komen alle personeelsleden naar
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Destelbergen, maar op dinsdag en donderdag is er
behoefte aan een ‘aanlandplek’ in het Meetjesland.
Omwille van deze vraag is er een locatie-onderzoek
gebeurd:

•

Psychiatrisch ziekenhuis Philippus Neri,
Oostveldstraat 1, Eeklo

•

Postgebouw, Stationsstraat 51, Eeklo

•

Vredegerecht, Stationsstraat 21, Eeklo

•

Heldenpark, Sportlaan 5, Eeklo

•

Nieuwe kantoren MBV en SVK, Gentsesteenweg 46,
Eeklo

De nieuwe kantoren van MBV en SVK voldoen het meest
aan de noden.
Uurroosters en aanpassing arbeidsreglement
Wat de uurroosters betreft, zijn de medewerkers
momenteel gewoon te werken volgens een vast uurrooster.
We zouden hen graag ook inschakelen in het systeem van
stam- en glijtijden van Veneco maar moeten dit uiteraard
ook aliëneren op de zitmomenten in de gemeenten.

Beslissing Raad van Bestuur:
De Raad van Bestuur geeft unaniem mandaat aan de algemeen
directeur om in overleg met Maarten Simon de nodige
aanpassingen uit te voeren aan het arbeidsreglement en/of de
rechtspositieregeling en in overleg te gaan met de vakbonden.

Een uitbreiding van onze stam- en glijtijden zal hiervoor
nodig zijn. Hiervoor is een aanpassing van het
arbeidsreglement van Veneco nodig.
Een ontwerp wordt voorbereid door meester Simon van
Kwint advocaten.
Overgangsregeling verlof 2022 medewerkers SOM vzw
Veneco volgt voor haar personeelsleden het systeem van

Beslissing Raad van Bestuur:

de publieke sector.
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SOM vzw volgt het systeem van de private sector.

-

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring
aan het voorgesteld systeem inzake opname verlof 2022 door

In de private sector wordt het recht op vakantie in jaar N

de personeelsleden van SOM vzw.

opgebouwd door de prestaties in jaar
N-1. De werknemers die gedurende het volledige jaar 2021
voor SOM gewerkt hebben, hebben daardoor recht op 20
vakantiedagen in 2022. Deze dagen zijn al verdiend en
moeten dus hoe dan ook opgenomen worden of minstens
uitbetaald worden. De werknemers kunnen niet verplicht
worden om al hun vakantiedagen op te nemen voor 30 juni
2022.
Daarnaast hebben de medewerkers ook nog recht op extra
legale verlofdagen en ADV-dagen
(arbeidsduurvermindering). Deze dagen worden toegekend
pro rata temporis.
Door de overgang van de private naar de publieke sector
zal 2022 een vreemd jaar zijn: de werknemers zullen
immers recht hebben op 20 vakantiedagen die opgebouwd
werden bij SOM vzw in 2021 (systeem private sector),
vermeerderd met de Veneco vakantiedagen voor de 2de
helft van 2022 (systeem publieke sector).
Bovendien zullen de werknemers van SOM ook al tien
vakantiedagen hebben opgebouwd voor 2023, doordat ze
in 2022 zes maanden gewerkt hebben in het systeem van
de privésector.
Wij hebben hiervoor advies gevraagd bij Maarten Simon
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Collectief verlof

Beslissing Raad van Bestuur:

Inzake verlof is in het arbeidsreglement van Veneco

-

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring

vastgelegd dat er een collectieve sluiting is in de zomer

aan de uitzondering voor de medewerkers van SOM vzw

(één week voor en één week na de Gentse Feesten) en

inzake het collectief verlof 2022.

tussen Kerst- en Nieuwjaar.
De medewerkers van SOM vzw kennen enkel een
collectieve sluiting tussen Kerst- en Nieuwjaar.
Als alles verder loopt volgens de huidige planning, dan
komen de medewerkers van SOM vzw op de payroll van
Veneco vanaf 1 juli 2022 wat zou betekenen dat zij
onmiddellijk mee moeten in de collectieve sluiting in de
zomer. Om de medewerkers van SOM vzw echter de kans
te geven zich aan te passen aan de nieuwe spelregels die
gelden bij Veneco stellen we voor om de collectieve
sluiting in 2022 nog niet toe te passen.
Vanaf 2023 moeten zij wel net als alle andere
medewerkers van Veneco mee in de collectieve sluiting in
de zomer.
3.2. Nieuwe voordracht gemeente
Maldegem

De gemeenteraad van de gemeente Maldegem dd. 31

Beslissing Raad van Bestuur:

maart 2022 besliste een nieuwe bestuurder en deskundige

-

voor te dragen in de Raad van Bestuur van Veneco.

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring
aan de voordracht van de heer Koenraad De Ceuninck als
kandidaat-bestuurder voor de bestuursperiode lopende t.e.m.

De gemeenteraad draagt Koenraad De Ceuninck voor als

31-03-2023. De benoeming wordt voorgelegd aan de Algemene

kandidaat-bestuurder en kandidaat-deskundige in de Raad

Vergadering van 14 juni 2022.

van Bestuur van Veneco.

-

De Raad van Bestuur beslist unaniem dat de kandidatuur van
de Koenraad De Ceuninck als deskundige wordt voorgelegd

Op basis van de verdeling van de voordrachtsrechten

aan de gemeente Destelbergen voor benoeming op de

draagt de gemeente Maldegem in principe een man voor.

Algemene Vergadering van 14 juni 2022.

De voordracht is bijgevolg in overeenstemming met de
verdeling van de voordrachtsrechten.
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De gemeenteraad draagt de heer Koenraad De Ceuninck
voor als kandidaat-bestuurder voor de bestuursperiode
lopende tot en met 31-03-2023. Voor de bestuursperiode
lopende van 01-04-2023 tot en met 31-03-2025 wordt voor
voordracht door de gemeente Destelbergen de heer
Koenraad De Ceuninck voorgedragen als deskundige.
3.3. Jaarverslag informatieveiligheid
2020 – 2021

Het jaarverslag informatieveiligheid 2020 – 2021 is een

Beslissing Raad van Bestuur:

samenvatting van de werking van de functionaris voor

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

gegevensbescherming (FG/DPO) en de

het jaarverslag informatieveiligheid 2020-2021.

informatieveiligheidscel van Veneco in 2020 – 2021.
Wegens langdurige afwezigheid van de FG in 2021
bestond de werking uit een minimale vraag gestuurde
dienstverlening en werd opvolging zo goed mogelijk
verzekerd door collega-FG van het departement POLIS
van de Provincie Oost-Vlaanderen.
De FG maakte een jaarverslag op voor de periode 2020 –
2021. Dit jaarverslag voldoet aan alle vormvereisten zoals
deze vermeld staan in de AVG.
In de periode 2020-2021 werd het informatieveiligheidsplan
opgesteld en goedgekeurd. De informatieveiligheidscel
werd op regelmatige tijdstippen samengebracht en
sensibiliseringssessies werden aan het personeel
gegeven. Tijdens teamvergadering bracht de
informatieveiligheidscel topics aan bod die eveneens de
sensibilisering van de gegevensbescherming
ondersteunden.
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Het jaarverslag geeft ook een blik op de komende periode.
In de komende periode zullen volgende zaken prioritair aan
bod komen:
•

Verdere opmaak, uitrol en actualisering van het
informatieveiligheidsplan

•

Opmaak nieuw model informatieveiligheidsbeleid

•

Verdere opmaak en update verwerkingsregisters

•

Onderhandeling, opmaak en ondertekening van
verwerkersovereenkomsten

•
4.

Sensibilisering van medewerkers.

Streekontwikkeling

4.1. Groepsaankoop zonnepanelen en
thuisbatterijen 2022 – 2023

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseerde eenmaal per
een groepsaankoop zonnepanelen. In 2021 kwam hierbij
ook een optie voor het combineren met een batterij.
Energiehuis Veneco zag (in het kader van de verplichte
basistaak – ontzorging van particulieren bij het uitvoeren
van energiebesparende maatregelen) de meerwaarde in
het opzetten van een groepsaankoop buiten de
campagneperiode van Provincie Oost-Vlaanderen, zodat
particulieren zich het hele jaar door zouden kunnen
aanmelden voor een voordelige offerte voor zonnepanelen
en thuisbatterijen.

Beslissing van de Raad van Bestuur:
- De Raad van Bestuur beslist unaniem de opdracht voor het
organiseren van een groepsaankoop zonnepanelen en
thuisbatterijen stop te zetten.
- De Raad van Bestuur beslist unaniem te onderzoeken hoe
Veneco kan inzetten op het stimuleren van zonnepanelen op
huurwoningen.

De Raad van Bestuur besliste op 19 januari 2022 om
buiten de campagneperiode van het provinciebestuur een
doorlopend groepsaanbod te creëren voor zonnepanelen
en thuisbatterijen.
Veneco bezorgde eind januari 2022 een
opdrachtdocument aan verschillende organisaties voor het
14

opzetten van een groepsaankoop zonnepanelen en
thuisbatterijen. Er werden twee offertes ingediend.
Onverwachte wending
Op het regionaal overleg Klimaat en Energie (februari
2022) met de aangesloten gemeenten en in bijzijn van
Provincie Oost-Vlaanderen stelde Veneco het project voor,
als aansluiting op het project van de Provincie.
Hierop reageerde de beleidsmedewerker dat Provincie
Oost-Vlaanderen nu niet enkel in het voorjaar, maar ook in
het najaar een groepsaankoop zonnepanelen en
thuisbatterijen zou organiseren. Inwoners zouden hierdoor
dus wél het hele jaar doorlopend kunnen inschrijven op het
groepsaanbod van de Provincie.
Dit is in tegenspraak met de informatie op de huidige
campagnewebsite https://samenzonnepanelen.be/oostvlaanderen waarop tot nu toe wel degelijk een einddatum
(6 juni 2022) vermeld staat. Dit is ook in tegenspraak met
de eerder gemaakte afspraken die Veneco hierover
maakte met de Provincie, in voorbereiding van het
projectvoorstel aan de RvB in januari.
Bedenkingen
Veneco volgt in de werking rond Energie en Klimaat steeds
de filosofie dat er niets wordt aangeboden wat een andere
partnerorganisatie reeds aanbiedt aan de lokale besturen.
Vandaar ook het voorstel om aansluitend op de campagne
van de provincie (en niet tijdens) een aanbod te activeren
voor de inwoners.
Met de nieuwe intentie vanuit de Provincie om ook in het
najaar een groepsaankoop op te zetten, vervalt deze
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motivering. Als blijkt dat men dit wel degelijk zal
organiseren.
De groepsaankoop vanuit Oost-Vlaanderen zet minder
sterk in op ontzorging.
Veneco zal omwille van de intentie vanuit de provincie om
een tweede (najaar) groepsaankoop op te zetten, laten
weten aan de indieners (Coopstroom, Volterra en
Energent), dat de procedure wordt stopgezet en dat we
niet doorgaan met de opdracht zoals voorzien in het initiële
opdrachtdocument.
4.2. Bijstelling subsidie basistaken
Energiehuis Veneco

Voor de uitvoering van de wettelijk vastgelegde basistaken
van het Energiehuis ontvangt Veneco jaarlijks een

Beslissing Raad van Bestuur:
De Raad van Bestuur beslist unaniem om een officieel

werkingssubsidie van het VEKA. Initieel bedroeg deze

schrijven aan het VEKA te bezorgen waarin Veneco verzoekt

subsidie 122 000 euro.

om voor werkingsjaar 2022 het Plan van Aanpak 2022-2025,
met het goedgekeurde subsidiebedrag van 143 873 euro, aan
te houden.

Op 10 maart 2021 kreeg Veneco de schriftelijke melding

-

143.873 euro. In navolging van deze melding werd het

De Raad van Bestuur beslist unaniem dat het Plan van Aanpak
2022-2025 zal worden herschreven van zodra de vraag door

nieuwe Plan van Aanpak voor de periode 2022-2025

VEKA gesteld wordt aan alle energiehuizen, in navolging van

gebaseerd op dit verhoogde bedrag. De activiteiten en

de geplande verhoging van de basissubsidie met 50%. Op dat

projecten werden afgestemd op een basissubsidie van 143

moment kan het Energiehuis de werking hier opnieuw op

873 euro.

afstemmen.

vanuit het VEKA dat de basissubsidie verhoogd werd naar

Het Plan van Aanpak 2022-2025 werd goedgekeurd door
de Raad van Bestuur op 1 december 2021 en bezorgd aan
het VEKA op 7 december 2021.
Op 8 februari 2022 ontving Veneco vanuit VEKA de
bevestiging over de goedkeuring van dit Plan van Aanpak,
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waardoor dit nu onlosmakelijk als addendum verbonden is
met de Samenwerkingsovereenkomst tussen VEKA en
Energiehuis Veneco
Wanneer Veneco (cfr. artikel 7.9.3/1, 64) een
schuldvordering ten bedrage van 70% van de subsidie
(100 711 euro) opvroeg bij het VEKA, zoals afgesproken in
de samenwerkingsovereenkomst, ontvingen we de melding
dat er een fout in de berekening van het VEKA geslopen is
en dat het geïndexeerde bedrag slechts 130.043 euro zou
bedragen i.p.v. 143.873 euro. VEKA vraagt dat
Energiehuis Veneco een lagere schuldvordering indient.
Energiehuis Veneco is hier niet mee akkoord.
4.3. Doorbraakproject erfgoed

Bestek visie en samenwerking cultuur- en

Beslissing Raad van Bestuur:

erfgoedactoren Referentieregio Gent –

De Raad van Bestuur beslist unaniem gezien bovenstaande

gunningsverslag

evaluatie om de opdracht “Visie en samenwerking cultuur- en

De Raad van Bestuur van Veneco besliste op 23 februari

erfgoedactoren Referentieregio Gent – Op zoek naar een gedeeld

2022 om over te gaan tot een onderhandelings-procedure

toekomstscenario” te gunnen aan IDEA Consult.

zonder voorafgaande bekendmaking voor de ontwikkeling
van een visie en samenwerking tussen de cultuur- en
erfgoedactoren binnen de referentieregio Gent.
De volgende gunningscriteria worden hierbij gehanteerd:
1. Prijs

40%

2. Visie en plan van aanpak

50%

3. Referenties en ervaring

10%

Het bestek werd op donderdag 24 februari 2022 bezorgd
aan een selectie van consultancy bureaus zoals beslist op
de Raad van Bestuur van 23 februari 2022.
Er werd één offerte ingediend door IDEA Consult.
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5.
5.1.

Projectontwikkeling en projectregie
Uitwisseling data

Op 22 december 2021 keurde minister Crevits een

Beslissing Raad van Bestuur:

bedrijventerreinen:

ministrieel besluit goed om een subsidie van maximaal €

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

samenwerkingsovereenkomst en

87.930 ter beschikking te stellen voor de digitalisering van

de samenwerkingsovereenkomst en protocol in het kader van data-

protocol

het bedrijventerreinbeheer in het kader van het decentraal

uitwisseling met VLAIO.

medebeheer van GIS-bedrijventerreinen.
In het kader van een uniforme data-uitwisseling met
betrekking tot bedrijventerreinen tussen overheden is het
project ‘OSLO-bedrijventerreinen’ opgezet. OSLO staat
voor Open Standaarden voor Linkende Organisaties.
‘OSLO-bedrijventerreinen’ is een initiatief van VLAIO in
nauwe samenwerking met de intercommunales voor
streekontwikkeling.

Op 18 juni

2020 werd ‘OSLO-

bedrijventerreinen’ officieel erkend als OSLO-standaard.
Hoofddoel is een authentieke datastandaard voor het
uitwisselen van gegevens omtrent bedrijventerreinen tussen
overheden.
De uitwisseling gebeurt volgens het concept van ‘decentraal
medebeheer’,

waarbij

de

terreinbeheerders

ook

de

bronbeheerders van de data zijn. Op basis van de
aangeleverde data past VLAIO de authentieke bron ‘GISbedrijventerreinen’ aan.
Veneco werkt al sinds de beginfase mee aan het project en
is een van de pioniersintercommunales die mee de
datastandaard heeft vormgegeven. Veneco beschikt over
een eigen datamodel dat toelaat om data met betrekking tot
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publieke projectontwikkeling en patrimoniumbeheer op een
geografische manier bij te houden.
Om de uitwisseling op te starten en aanspraak te kunnen
maken

op

de

voorgestelde

subsidies

dient

een

samenwerkingsovereenkomst en protocol ondertekend te
worden.
5.2.

Evergem – Rieme Noord

Op datum van 21 februari 2022 werd door de gemeente

Mededeling:

Evergem de omgevingsvergunning voor de

Aflevering omgevingsvergunning voor de gebiedsontwikkeling van

gebiedsontwikkeling van het bedrijventerrein Rieme Noord

het bedrijventerrein Rieme Noord Callemansputtewegel.

Callemansputtewegel afgeleverd. Gedurende de periode
van 2 maart ’22 tot 31 maart ’22 liep de beroepstermijn
voor derden. Er werden geen beroepen genoteerd zodat
de omgevingsvergunning inmiddels uitvoerbaar is. De
openbare aanbesteding voor de uitvoering van de
infrastructuurwerken wordt geopend op datum van 3 mei
2022.
5.3.

Gavere – De Meire

Aanvraag voor het ontnemen van een rangschikking
de

van een waterloop van 2

categorie – Provincie Oost-

Vlaanderen – dienst Integraal Waterbeleid.

Mededeling:
Aanvraag voor het ontnemen van de rangschikking van waterloop
OS231c als 2de categorie aan de dienst Integraal Waterbeleid van
de Provincie Oost-Vlaanderen wordt ingediend.

Eind 2021 werd een nieuwe studie uitgevoerd voor de
globale regenwaterhuishouding voor de ontwikkeling van
het bedrijventerrein De Meire. Deze studie werd
aansluitend ter goedkeuring voorgelegd aan de Provincie
Oost-Vlaanderen, dienst Integraal Waterbeleid en Farys
als rioleringsbeheerder.
Als eerste stap in de aanvraag tot omgevingsvergunning
voor de gebiedsontwikkeling van het bedrijventerrein werd
met de Provincie Oost-Vlaanderen besproken om
waterloop OS231c, die aan de rand van het projectgebied
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gelegen is, gedeeltelijk te ontnemen van de rangschikking
als waterloop 2de categorie. Het ontnemen van de
rangschikking geeft extra ruimte binnen de projectzone
voor het voorzien van collectieve regenwaterinfrastructuur.
Na de goedkeuring door de Provincie kan de
omgevingsvergunning opnieuw aangevraagd worden.
5.4.

Overzicht dossiers projectregie

Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers

Mededeling

projectregie.
6.

Ruimtelijke planning en mobiliteit

6.1. Overzicht dossiers ruimtelijke
planning
6.2. Mobiliteit
7.

Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers ruimtelijke

Mededeling

planning
Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers mobiliteit

Mededeling

Nieuwe weging en geactualiseerde begroting 2022

Mededeling:

Op het beheerscomité van 1 december 2021 werd de

Het beheerscomité van 24-03-2022 beslist unaniem om akkoord te

begroting voor 2022 goedgekeurd. De totale werkingskost

gaan met de geactualiseerde kostenraming en het vernieuwde

werd begroot op € 283.854,70.

wegingsvoorstel voor 2022.

Diensten aan gemeenten

7.1. GIDPBW

Omwille van de reeds gekende indexering van de lonen
werd hiermee nu al rekening gehouden. Dit betreft de
brutowedden, vakantiegeld, eindejaarstoelage en
werkgeversbijdragen RSZ.
De geactualiseerde begrote werkingskost voor 2022
bedraagt € 288.641,77.
Dit is een kostenraming, de afrekening zal gebeuren op
basis van de effectieve cijfers.
Op het beheerscomité van 01-12-2021 werd
kennisgenomen van het onderzoek naar een nieuwe
weging voor de verdeling binnen de GIDPBW.
Het voorstel bestaat erin om met een nieuwe weging te
werken. De basis hiervan is:
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-

De nominatieve personeelslijst met correcte
prestatiebreuken en effectieve dagen in dienst van alle
besturen en geen globale aantallen,

-

Het feit dat collega-intercommunales het aantal
locaties meenemen in de berekening. Politiezones
hebben bijvoorbeeld slechts een beperkt aantal
locaties, gemeenten hebben veel meer locaties
waardoor er ook meer verplaatsingstijd is.

We vermoeden dat deze elementen een correcter beeld
zullen geven en zullen resulteren in een meer evenwichtige
invulling bij alle aangesloten besturen. Dit werd besproken
met dhr. Roeland Meirlaen (FOD Waso) op 5 januari. Het
aantal preventieadviseurs moet stroken met wat wettelijk is
bepaald en werd meegenomen bij de oprichting. De
verdeling binnen de besturen kan de gemeenschappelijke
dienst zelf invullen met akkoord van de besturen; hierbij
rekening houden met het aantal personeelsleden, de
risico’s binnen de besturen en de locaties is logisch.
Het aandeel van elke organisatie (weging) wordt bepaald
rekening houdend met de personeelsleden en de locaties
van de aangesloten besturen.
Het werkvolume wordt in eerste instantie berekend als
product van het aantal fulltime equivalenten (FTE’s) en de
risicofactor. De risicofactor is verbonden met de functie die
de medewerkers hebben.
8.

Varia
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De vergadering wordt gesloten om 19.30 uur.

Veronique Verstraeten

Danny Claeys

secretaris

voorzitter

Filip Lehoucq
de

2 ondervoorzitter
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