Veneco – Raad van Bestuur
Beknopt Overzicht van de Beslissingen (BOB)
‘De Kollebloem’ te Destelbergen
29-03-2022 om 18.00 u
Agendapunten

Toelichting

Mededeling of aard van beslissing

1.

Goedkeuren verslag Raad van

Het verslag van de Raad van Bestuur van 23-02-2022

Beslissing:

Bestuur 23-02-2022

werd na fiattering op 25-02-2022, op 07-03-2022

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

overgemaakt aan de bestuurders en de deskundigen.

het verslag.

2.1. Verslag evaluatiegesprekken

Gesloten zitting

Gesloten zitting

2.2. Adviseur

Gesloten zitting

Gesloten zitting

Gesloten zitting

Gesloten zitting

2.1.1. Beleidsmedewerker wonen

Gesloten zitting

Gesloten zitting

2.1.2. Intergemeentelijk medewerker

Gesloten zitting

Gesloten zitting

2.1.3. Parkmanager

Gesloten zitting

Gesloten zitting

2.1.4. Leasing fietsen – personeel

De Raad van Bestuur van 1 juli 2020 besliste om de

Beslissing:

Veneco

opdracht bestek ‘leasen van fietsen voor het personeel van

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

Veneco’ te gunnen aan KBC Autolease NV. De opdracht

de verlenging van de raamovereenkomst fietsleasing met 1 jaar.

2.

Personeel

vergunningen/stedenbouwkundig
ontwerper
2.3. Stand van zaken aanwervingen
personeel

energie en klimaat

werd gesloten op 7 augustus 2020.
De initiële looptijd van de raamovereenkomst bedraagt 2
jaar, te rekenen vanaf de brief waarmee de overeenkomst
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wordt gesloten of vanaf de in die brief vermelde datum. De
raamovereenkomst kan daarna maximaal 2 keer met
telkens één jaar verlengd worden.
Een eventuele stopzetting van de raamovereenkomst moet
uiterlijk 5 maanden voor het verstrijken van de initiële of
verlengde looptijd gebeuren.
De personeelsleden die gebruik gemaakt hebben van het
aanbod, zijn allemaal tevreden over de geboden
dienstverlening via KBC Autolease. Voorstel is om
overeenkomstig het bestek de raamovereenkomst met 1
jaar te verlengen.
3.

Bestuur

3.1. Jaarrekening en jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021

Beslissing Raad van Bestuur:

-

-

-

De balans, resultatenrekening en verwerking van het

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring

resultaat wordt toegelicht.

aan de balans en resultatenrekening, de verwerking van het

Closing meeting met commissaris van Vlaenderen op

resultaat en de gegeven toelichting.

22-03-2021. Volgende punten werden besproken:

-

De balans, resultatenrekening, de verwerking van het resultaat
en toelichting worden met unanimiteit voorgelegd aan de

1.

Vaste activa

2.

Voorraden projecten

3.

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar

4.

Geldbeleggingen en liquide middelen

De Raad van Bestuur geeft unaniem mandaat aan de
algemeen directeur om eventuele aanpassingen n.a.v. het

5.

Eigen vermogen

nazicht door de bedrijfsrevisor uit te voeren.

6.

Voorzieningen

7.

Resultatenrekening

8.

Belastingen

9.

Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

10. Uitstaande punten audit

Algemene Vergadering ter goedkeuring.
-

-

De Raad van Bestuur is unaniem akkoord dat een eerste
voorschot van 500.000 euro voorafbetaald wordt aan de
belastingen.

-

De Raad van Bestuur stelt met unanimiteit vast dat aan de
voorwaarden voldaan is om de 1ste terugneming van aandelen
ten aanzien van de vennoten Aalter, Deinze, Evergem, Melle
en Nazareth te realiseren. Deze uitbetaling zal geschieden na
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goedkeuring van de jaarrekening door de Algemene
Vergadering.
Jaarverslag 2021

Beslissing Raad van Bestuur:

Het ontwerp Jaarverslag is op 22 maart 2022 samen met
de agenda en de toelichting per mail overgemaakt aan de

De Raad van Bestuur:
-

leden van de Raad van Bestuur.

Hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan het tekstueel
gedeelte van het Jaarverslag en beslist het voor te leggen aan de
Algemene Vergadering.

-

Geeft met unanimiteit mandaat aan de algemeen directeur om
beperkte tekstuele verbeteringen aan te brengen en om
beeldmateriaal en lay-out aanpassingen door te voeren.

3.2. Agenda Algemene Vergadering 14-

Datum: 14 juni 2022

06-2022

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

Programma:

het programma, de agenda en de locatie van de Algemene

17 u 45 Onthaal

Vergadering.

18 u 00 Algemene Vergadering
19 u 30 Tom Palmaerts – Ready or not – the future is here
20 u 30 Receptie
Agenda:
1.

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

2.

Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone
Algemene Vergadering 09-12-2021

3.

Jaarverslag 2021 Raad van Bestuur

4.

Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking
van het resultaat

5.

Verslag van de commissaris
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6.

Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de
resultatenrekening, de toelichting en verwerking van
het resultaat

7.

Verlenen van kwijting aan de bestuurders

8.

Verlenen van kwijting aan de commissaris

9.

Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders
en deskundigen

Locatie (indien de vergadering fysiek kan doorgaan):
Kasteel Te Lake – Zulte
4.

Streekontwikkeling

4.1. Inkanteling SOM vzw

Met het vertrek van de coördinator en de afwezigheid van

Mededeling

een beleidsmedewerker is afgesproken dat Marieke Van
Eyghen de coördinatie van Woonwijzer overneemt.
Elke cluster moet bovendien een coördinator hebben. Dit
wordt bekrachtigd door de stuurgroepen die per cluster
worden georganiseerd. Continuïteit wordt gegarandeerd via
Marieke Van Eyghen, Noémie Jacobs en Annekatrien
Beckers.
Tot slot was er dringend nood aan een backup voor de
woningcontroleur Tom Jacobs. Veneco heeft een oplossing
gezocht

en

gevonden

in

een

samenwerking

met

www.sixie.be.
4.2. Zonnepanelen op
appartementsgebouwen

Sinds 1 januari 2022 is het wettelijk mogelijk voor

Beslissing Raad van Bestuur:

eigenaren van appartementen om samen te investeren in

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord met de voorgestelde

zonnepanelen op hun gebouw. Dit vormt een zeer groot,

aanpassing van de initiële projectopzet en zal samenwerken met

nieuw aan te boren potentieel voor zonne-energie. Er zijn

het Kenniscentrum Vlaamse Steden voor de uitrol van het aanbod

echter heel wat drempels die eerst nog moeten

voor collectieve investeringen in zonnepanelen op

weggewerkt worden. Het project zal in piloot uitvoerig

appartementsgebouwen.

focussen op het ontwikkelen van een efficiënte en

De Raad van Bestuur beslist unaniem het Kenniscentrum en

resultaatsgerichte procesflow in functie van de doelgroep.

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen hiervan in kennis te stellen.
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Dit zal zich o.a. vertalen in een gerichte, activerende
wervingscampagne en een intensieve
begeleiding/advisering/ontzorging op maat van de
respectievelijke VME’s.
Tijdens het pilootproject wenst Veneco 25 VME’s
(Verenigingen van MedeEigenaars) te begeleiden naar
uitvoering. Doorheen dit traject wensen we goede lessen te
leren, vertrouwd te geraken met de doelgroep en de best
mogelijke methodiek vorm te geven om hen te werven,
adviseren en ontzorgen.
Veneco vroeg in augustus 2021 een subsidie aan bij
provincie Oost-Vlaanderen via de call
Energieambassadeurs (cfr. beslissing Raad van Bestuur
24 augustus 2021). Er werd een subsidiebedrag van
20.000 euro toegekend. Via de social media van Veneco
werd het project opgemerkt door het Vlaams Energie- en
Klimaatagentschap. Er werd een link gelegd met een
nieuw project van het Vlaams Kenniscentrum Vlaamse
Steden dat in grote lijnen dezelfde doelstelling nastreeft.
Het Kenniscentrum zal een bestek lanceren met de
studieopdracht om het hele voortraject te doorlopen en
lessen te leren doorheen 15 pilootprojecten binnen hun
werkingsgebied. Beoogde output: Een draaiboek voor
VME’s en syndici met verduidelijking van alle juridische
aspecten, samenwerking met Fluvius, digitale meters, enz.
Het draaiboek zou in het vroege najaar klaar moeten zijn.
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De initiële projectopzet wordt aangepast aan deze nieuwe
omstandigheden.
4.3. Rapportering 2020 Energiehuis
Veneco

Energiehuis Veneco geeft via een Plan van Aanpak voor

Beslissing Raad van Bestuur:

de periode 2019-2021 uitvoering aan de vernieuwde

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

taakstelling van de Energiehuizen cfr. BVR Energiehuizen,

de rapportering 2021 voor Energiehuis Veneco.

gepubliceerd in het BS dd. 11 januari 2019, en in werking
getreden op 21 januari 2019.
De vernieuwde werking werd grondig voorbereid in 2019
en in 2020-2021 uitgerold i.s.m. enkele partnerorganisaties
van het Energiehuis.
Er wordt een inhoudelijk en financieel verslag gegeven.
5.
5.1.

Projectontwikkeling en projectregie
Deinze – Nazareth – Kruisem –

Toewijs percelen lokaal en regionaal bedrijventerrein

Beslissing:

De Prijkels

Resterende beschikbare percelen voor toewijs:

De Raad van Bestuur beslist unaniem:

In het lokaal bedrijventerrein:

-

2

Perceel 33 toe te wijzen aan De Graeve Montage &

-

Perceel 33: 4.660 m

-

Perceel 36: 3.222 m2

-

Perceel 36 toe te wijzen aan Sodecon.

-

2

-

Perceel 38 toe te wijzen aan BOSAQ.

-

Perceel 14a toe te wijzen aan Elia.

Perceel 38: 3.386 m

kraanverhuur.

Op het regionaal terrein:
-

Perceel 14a: 12.678 m2

Op de deadline nl. 5 november ontvingen we 14
kandidatuurdossiers.
Op 10 maart vond een vervolgoverleg plaats met het
uitgiftecomité waarop de 3 gemeenten zijn
vertegenwoordigd.
Ruimtevragers voor het lokale bedrijventerrein:
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1.

De Graeve Montage & kraanverhuur: perceel 33 –
4.400 m2

2.

Trans Petereyns: perceel 33 – 4.400 m2

3.

Sodecon: perceel 36 – 3.322 m2

4.

Maestro Pumps: percelen 36 en 38 – 6.708 m2 in
totaal

5.

BOSAQ: perceel 38 – 3.386 m2

6.

Incafin: perceel 38 – 3.386 m2

Ruimtevragers voor het regionaal bedrijventerrein:
-

Chicken Masters

-

Elia

-

Immo Huys

-

Knittex

Al de dossiers werden getoetst aan de selectiecriteria.
SEI: vraag tot uitstel

Beslissing:
2

SEI kocht op 13 januari 2020 een perceel van 15.387 m in

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

de zone De Lob. Dit met als doel de bestaande activiteit in

de vraag tot uitstel met 1 jaar.

De

Prijkels

uit

te

breiden.

Volgens

onze

verkoopsvoorwaarden heeft het bedrijf de verplichting om
binnen de 2 jaar te starten met de bouwwerken. De termijn
is ondertussen overschreden en SEI diende een vraag tot
uitstel in.
Windenergie De Prijkels – vervolgstappen

Beslissing:

Op 3 januari 2022 besliste de Raad van Bestuur om de

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord met het aanmelden

gunningsbeslissing van 1 december 2021, waarbij de

van het dossier voor de realisatie van de windturbines op De

opdracht met als voorwerp ‘Bouw, inrichting en exploitatie

Prijkels voor de PIO-subsidie, in functie van het herwerken van de

van een windturbine op bedrijvenzone De Prijkels’ werd
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gegund aan de economisch meest voordelige offerte van

concessieleidraad en juridische ondersteuning bij het voeren van de

Luminus nv, in te trekken.

aanbestedingsprocedure.

Om de procedure te hernemen dient de concessieleidraad
te worden herzien, met als voornaamste focus de ICAprincipes in functie van de rechtstreekse burgerparticipatie.
Deze ICA-principes worden hieronder bij de motivering
toegelicht. Bijkomend is er vooruitzicht op het mogelijks
vervroegd vrijkomen van een tweede perceel dat ook in
aanmerking komt voor de realisatie van een windturbine.
Om de leidraad zodanig vorm te geven dat de ruimte voor
discussie over de ICA-principes tot een absoluut minimum
wordt herleid (idealiter volledig wordt weggewerkt), wordt
voorgesteld om het dossier aan te melden voor de PIOsubsidie (Programma Innovatieve Overheidsopdrachten –
Vlaamse overheid). Hierdoor kan Veneco beroep doen op
extern

advies

en

begeleiding

bij

het

hele

aanbestedingstraject (t.w.v. max. 30 000 euro). De uiterste
indiendatum voor PIO is donderdag 12 mei 2022.
5.2.

Nazareth – Eke

Signalisatie

Mededeling

Op het bedrijventerrein Nazareth- Eke voorziet Veneco nog

Logiegrafix blijft met een onderhandelde prijs van 37.016,32 euro de

de levering en plaatsing van een uniforme signalisatie

laagste inschrijver. De opdracht werd gegund aan Logiegrafix.

zoals op andere terreinen.
De Raad van Bestuur besliste dat indien na
onderhandeling Logiegrafix de laagste inschrijver blijft, de
opdracht aan Logiegrafix kan worden gegund via mandaat
verleend aan de algemeen directeur.
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Infrastructuur

Beslissing:

-

-

Op het bedrijventerrein in Eke is voorzien in een infozone. Er wordt voorzien in een afgeboorde verharde

aan het bestek, verder aan te vullen met de posten voor

zone met betonplaten en de heraanleg van de

opbraak verhardingen in bermstroken en plaatselijke opbraak

omliggende bermstroken.
-

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring

Ter hoogte van de bedrijfspercelen zijn individuele
zuilen voorzien. Op een twintigtal plaatsen is de
bermstrook volledig verhard waardoor er geen

en herstel van betonverharding t.h.v. rijwegen.
-

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring
aan de opstart onderhandelingsprocedure met lijst aan te
schrijven aannemers + bekendmaking via de Regioleverancier.

geschikte plaats is om deze zuilen te plaatsen.
-

Op een viertal plaatsen in de industriezone zijn
betonplaten gebroken en is herstel nodig.

De gemeente Nazareth kan deze werken niet meer
opnemen via hun raamcontract.
Er wordt voorgesteld om deze infrastructuurwerken te
bundelen in één overheidsopdracht, en hiervoor een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking te organiseren.
De opdracht zal de drempel van 139.000 euro excl. btw
niet overschrijden.
Voorstel aan te schrijven aannemers:
Wannijn
De Roeck – Teugesl
Hertsens
+ Bekendmaking via de Regioleverancier
5.3.
5.3.1.

Projectregie
Herbestemming Klooster Eke:

Het klooster ‘Godshuis de Lichtervelde’ gelegen in Eke, De

Beslissing:

samenwerkingsovereenkomst

Lichterveldestraat 1 – 9810 Nazareth, zal binnen afzienbare

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

tussen 3 partijen

tijd (eind 2022 / begin 2023) leeg komen te staan. Het

en ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Veneco,
gemeente Nazareth en vzw Zusters Kindsheid Jesu Eke.
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klooster is centraal gelegen in de kern van Eke en is
beschermd als monument.
De VZW Zusters Kindsheid Jesu Eke is eigenaar van het
gebouw en wil het een herbestemming geven met
maatschappelijke meerwaarde (eventueel in combinatie met
een private, commerciële invulling). De VZW zoekt een partij
die het gebouw via een zakelijk recht (bij voorkeur via
erfpacht) een nieuw gebruik kan geven voor de lange
termijn. Verkoop van het onroerend goed is niet aan de orde.
De VZW wenst een samenwerking aan te gaan met de
gemeente en Veneco en ondersteuning te krijgen van
Veneco

die

ervaring

herbestemmingsprojecten.
onafhankelijke

positie

heeft
Veneco

als

met
kan

dergelijke
vanuit

dienstverlener

de

haar
VZW

begeleiden en adviseren in haar zoektocht naar een nieuwe
partij. De Gemeente Nazareth treedt op als adviserend en
dienstverlenend orgaan.
5.3.2.

Overzicht dossiers projectregie

Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers

Mededeling

projectregie.
6.

Woonontwikkeling

6.1. Aalter – Saterstraat – innovatief
woonproject

De infrastructuurwerken voor de verkaveling lopen naar

Beslissing:

hun einde op het terrein. De resterende werken zijn het

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

plaatsen van zitbanken en voetgangersbrug bij de centrale

de selectieleidraad innovatief woonproject.

wadi.
De uitgifte van de verkaveling in de Saterstraat (Onderdale
fase 2) is opgestart.
De uitgifte bestaat uit 3 onderdelen:
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-

Verkoop individuele percelen (4 loten voor vrijstaande
bebouwing)
•

Eerste kans voor permanente bewoners ‘Groen
Ursel’: begin maart 2022 – half mei 2022

•

Erna eventueel publiek kenbaar maken van
resterend beschikbare loten

-

Verkoop percelen aan Meetjeslandse
Bouwmaatschappij voor Volkswoningen
(groepswoning met 6 huurwoningen en 2 gekoppelde
koopwoningen)
•

Overeenkomst en basisakte in opmaak

•

Verkoopbaarheidsattest op te vragen, na
oplevering infrastructuurwerken

-

Overheidsopdracht voor verkoop onder voorwaarden
voor ontwikkeling van innovatief woonproject

De verkaveling Saterstraat (Onderdale fase 2) is een ecoverkaveling. Om de gewenste mix aan woontypologieën,
zoals voorgeschreven in het PRUP, maximaal te
realiseren, wordt voor 8 wooneenheden een innovatief
woonproject ontwikkeld. Hiervoor gaat Veneco op zoek
naar een private partner om dit samen te realiseren.
De procedure verloopt in 2 fasen. Eerst selectie van
maximaal 3 kandidaten, waarna de kandidaten in tweede
fase uitgenodigd worden om een projectvoorstel in te
dienen. Op basis hiervan ontwikkelt de kandidaat samen
met Veneco het project tot aan het verkrijgen van de
omgevingsvergunning. Na het verkrijgen van de
omgevingsvergunning wordt de grond verkocht, hetzij aan
de kandidaat, hetzij rechtstreeks aan de uiteindelijke
eigenaars van het woonproject.
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7.

Ruimtelijke planning

7.1. Overzicht dossiers ruimtelijke
planning
7.2. Overzicht dossiers mobiliteit
8.

Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers ruimtelijke

Mededeling

planning.
Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers mobiliteit

Mededeling

Vanuit de kwaliteitskamer VakWeRK, maar ook vanuit de

Beslissing:

dagelijkse werking van de afdeling Ruimte, wordt de nood

De Raad van Bestuur hecht haar goedkeuring aan de juridische

aangevoeld naar een oplijsting van goede voorbeelden voor

begeleiding bij de oproep ‘Lijsten voor thematische

specifieke

referentiedossiers en ontwerpers’ en beslist unaniem de opdracht te

Diensten aan gemeenten

8.1. Vakwerk

thema’s,

zoals

dorpskernvernieuwing

en

ontwerpbureaus die voeling hebben met deze thema’s en

gunnen aan Casteleyn Advocaten.

de specificiteit van het werkingsgebied.
De Raad van Bestuur beslist unaniem dat de kantoren Tenderlaw
In de kwaliteitskamer worden vaak projecten voorgesteld die

en Casteleyn advocaten worden opgenomen in een gezamenlijke

ingrijpen in de specifieke dorpse of landelijke context van de

pool van VakWeRK, zodat deze kunnen ingeschakeld worden voor

dorpen binnen het werkingsgebied. Het betreft zowel

toekomstige overheidsopdrachten.

inbreidingsprojecten,

meergezinswoningen,

reconversieprojecten, ed. Voor deze projecten is het
cruciaal dat ze zich op een kwalitatieve manier integreren in
het bestaande, vaak historische, dorpsweefsel.
Uit de praktijk blijkt echter dat vele ontwerpers moeite
hebben met de schaal en de eigenheid van kleinschalige
dorpen.
Vandaar dat we vanuit VakWerk de lokale besturen,
bouwheren en projectontwikkelaars een overzicht willen
bieden van goede voorbeelden en ontwerpbureaus die
voeling hebben met de specifieke context van de
verschillende dorpen binnen ons werkingsgebied. Op die
manier kunnen zij een bewuste keuze maken om een
ontwerper aan te stellen die voeling heeft met het type
project en de specifieke plaatselijke context.
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Vanuit VakweRK zal een oproep gelanceerd worden naar
geïnteresseerde ontwerpers, en dit binnen 6 thema’s.
Per thema wordt een shortlist van 10 ontwerpbureaus of –
teams geselecteerd door de kwaliteitskamer, en dit voor
een termijn van 4 jaar. Er wordt geselecteerd op 3
algemene selectiecriteria.
In het kader van juridische ondersteuning bij de uitwerking
van de oproep werd de markt verkend en werden 4
kantoren aangeschreven.
Er werden 3 offertes ontvangen: Casteleyn Advocaten,
Equator en Tenderlaw.
9.

Varia

9.1. Klimaatevent 4 mei 2022

Minister Somers lanceerde een Lokaal Energie- en

Mededeling

Klimaatpact (LEKP) om de globale klimaatuitdaging op
lokaal niveau aan te pakken. Het pact werd ondertekend
door 293 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten. In de
Veneco-regio engageerden alle gemeenten zich, waardoor
er in totaal ruim 1,2 miljoen euro extra middelen kunnen
ingezet worden voor klimaat- en energieprojecten.
De VVSG plande een officieel ondertekeningsmoment in.
Dit is door corona niet kunnen doorgaan. Daarom
organiseert Veneco op woensdag 4 mei een klimaatevent
waarbij we de focus leggen op de 4 werven nl.
vergroening, participatieve energie, duurzame mobiliteit en
regenwater. 4 thema’s die ook in onze klimaatkapstok
voorkomen en waarop een deel van onze dienstverlening
is gericht. We sluiten af met een ‘bloeiend’ startmoment.
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Dit klimaatevent gaat door in de Kollebloem in
Destelbergen op 4 mei 2022 in de voormiddag.
9.2. Regiokracht – 21 april 2022 – 17.00
uur

Eind vorig jaar konden opnieuw projecten worden

Mededeling

ingediend bij het streekfonds #Regiokracht. Er waren
opnieuw heel wat interessante projectaanvragen. In totaal
werden 8 projecten geselecteerd. De locatie van deze
projecten is Aalter (1), Assenede (1), Deinze (2), Eeklo (2)
en Evergem (2).
Op donderdag 21 april vanaf 17u stelt Regiokracht de 8
projecten voor op hun projectenbeurs. Een belangrijk
moment voor de 8 projecten aangezien het ook een soort
kick-off is van hun crowdfunding. Regiokracht brengt
partners, bestuurders en sympathisanten samen en zorgt
uiteraard ook voor wat pers.
Het zou de projecten een boost geven, mochten de
burgemeesters hierop kunnen aanwezig zijn. We zijn te
gast op de Gooikenshoeve in Ertvelde, een van de
projecten.
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De vergadering wordt gesloten om 19.50 uur.

Veronique Verstraeten

Danny Claeys

secretaris

voorzitter

Filip Lehoucq
2de ondervoorzitter

Wijze waarop publiek inzage kan krijgen in de besluiten uit de lijst: conform de wetgeving openbaarheid van bestuur: https://overheid.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur
Datum van bekendmaking van de lijst: 08-04-2022
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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