Veneco – Raad van Bestuur
Beknopt Overzicht van de Beslissingen
‘Kantoorgebouw Veneco’ te Destelbergen
31-08-2022 om 18.00 u
Agendapunten

Toelichting

Mededeling of aard van beslissing

1.

Goedkeuren verslag Raad van

Het verslag van de Raad van Bestuur van 5 juli 2022 werd

Beslissing Raad van Bestuur:

Bestuur 05-07-2022

na fiattering op 6 juli 2022, op 8 juli 2022 overgemaakt aan

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

de bestuurders en de deskundigen.

het verslag.

2.1. Wijziging arbeidsreglement

Gesloten zitting.

Gesloten zitting.

2.2. Deontologische code –

Gesloten zitting.

Gesloten zitting.

Gesloten zitting.

Gesloten zitting.

Gesloten zitting.

Gesloten zitting.

Gesloten zitting.

Gesloten zitting.

Gesloten zitting.

Gesloten zitting.

Op 6 juni 2022 ontving Veneco van vice-eersteminister en

Mededeling

2.

Personeel

verbijzondering adviezen
omgevingsvergunningen
2.3. Teamcoaching medewerkers
Woonwijzer
2.4. Avenant arbeidsovereenkomst
woningcontroleur
2.5. Dienstverleningscontract HOGENT
2.6. GIDPBW
2.6.1.

Tijdelijke ondersteuning
Securex

2.6.2.

Erkenning GIDPBW

minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne de
erkenning voor onze Gemeenteschappelijke Interne Dienst
voor Preventie en Bescherming op het Werk.
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Om deze belangrijke beslissing in de kijker te zetten, gaat
op maandag 12 september om 11 u een persmoment door
in de raadzaal van het gemeentehuis in Lochristi. Wie er
graag

bij

is,

geeft

een

seintje

aan

wendy.vanlaere@veneco.be.
2.7. Aanvraag ouderschapsverlof

Gesloten zitting.

Gesloten zitting.

Gesloten zitting.

Gesloten zitting.

Veneco startte op 1 maart 2017 met een uur-en

Beslissing Raad van Bestuur:

tijdsregistratiesysteem. De oplossing die gevonden werd

De Raad van Bestuur beslist unaniem om het nieuwe uur- en

kwam van de dienstenleverancier Bodet. De oplossing

tijdsregistratiesysteem en projectbeheersysteem te gunnen aan

stond prijs-kwaliteit in verhouding met het aantal

ION-Projects.

officemanager
2.8. Aanwerving adviseur
vergunningen/ruimtelijk planner
2.9. Uur- en tijdsregistratiesysteem

personeelsleden. Het huidige uur- en
tijdsregistratiesysteem botst vandaag echter op zijn
limieten. Enerzijds door het toegenomen
personeelsbestand (ongeveer een verdubbeling in 5 jaar),
anderzijds de noodzaak om projecten gedetailleerd te
kunnen registreren en de mogelijkheid tot nacalculatie.
De huidige toepassing connecteert tevens zeer moeilijk
met andere toepassingen waar Veneco op vandaag
gebruik van maakt in het kader van boekhouding, sociaal
secretariaat,… Hierdoor zijn er op vandaag heel wat
manuele handelingen nodig.
Daarom werd een marktbevraging gedaan bij verschillende
dienstenleveranciers voor een softwarepakket(ten) dat de
huidige noden inlost.
2

Volgende softwareaanbieders werden aangeschreven om
offerte in te dienen:
-

Bodet

-

Teamleader

-

Exact Online

-

Protime

-

Syntegro

-

ION-projects

-

Sonical

Naast het indienen van een offerte wordt aan de
inschrijvers ook een demo/presentatie gevraagd waarin de
voorgestelde oplossing gedemonstreerd wordt.
De kwaliteit van de geboden dienst telt mee voor 70% van
de totale score. Tijdens de demo/presentatie wordt
geëvalueerd of de toepassing voldoet aan de
vooropgestelde doelstellingen, de complementariteit met
andere toepassingen,…
De prijs telt mee voor 30% van de totale score.
3 partijen dienden een offerte in en werden uitgenodigd om
een demo/presentatie te geven met de voorgestelde
oplossing.

3.

-

Exact Online

-

ION-projects

-

Teamleader

Beleid

3.1. Energielandschap 2050 Regio Gent

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt via gebiedsgerichte

Mededeling

energieplanning aan het energielandschap van 2050. Maar
hoe kunnen we deze energietransitie concreet realiseren in
de regio Gent? Om die vraag te beantwoorden wil de
provincie samen met Veneco, de gemeenten en lokale
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actoren aan een ruimtelijke energievisie voor de regio Gent
werken. Eens de visie klaar is, zal er ook een
actieprogramma zijn waarin betrokken actoren aangeven
hoe ze de komende jaren mee aan de realisatie zullen
werken.
Op de Raad van Bestuur van 5 juli werd het volgende
beslist:
-

-

-

Akkoord met de aanduiding van een afgevaardigde en
plaatsvervanger in de stuurgroep Energielandschap
2050: Nel Van Rentergem en Liselotte Mortier in de
ondersteunende rol als verslaggever en facilitator bij
dit proces;
De provincie wordt op de hoogte gebracht van deze
beslissing dmv een brief, waarbij geattendeerd wordt
op de prioriteit vanuit de subregio Meetjesland: eerst
PRUP voor het BEK Assenede-Zelzate, daarna
visietraject Energielandschap 2050 Regio Gent.
De provincie wordt geattendeerd op de uitdrukkelijk
vraag van de Venecogemeenten om Veneco proactief
te betrekken op het provinciaal ruimtelijk beleidsplan,
en niet alleen de gemeenten afzonderlijk. Veneco
vraagt om opgenomen te worden als partner om de
verschillende beleidskaders en actieprogramma’s
actief mee vorm te geven.

De provincie verwelkomt Veneco graag in de Stuurgroep
van het Energielandschap 2050.
4.

Streekontwikkeling

4.1. Oproep Streekfonds

#Regiokracht – Streekfonds Oost-Vlaanderen lanceerde

Mededeling

eind juni een oproep om nieuwe projecten in te dienen.
Verenigingen, buurtcomités, VZW’s, scholen, individuen en
vennootschappen hebben tijd tot 8 november. Sociale,
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inclusieve, duurzame en groene projecten die mensen met
elkaar

en

met

de

omgeving

verbinden

komen

in

aanmerking.
5.
5.1.

Projectontwikkeling en projectregie
Aalter – Saterstraat

Voor het innovatief woonproject in de Saterstraat

Beslissing Raad van Bestuur:

(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 selectiebeslissing en de onderhandeling met de kandidaten voor

zoals goedgekeurd in de Raad van bestuur van 29-03-

het innovatief woonproject volgens voorgestelde aanpak.

2022.
De indiening van de selectiefase was op 30-05-2022.
Er was slechts 1 inschrijver, Ascot Belgium, die na formeel
nazicht kan worden weerhouden, na het opvragen van een
aantal bijkomende documenten.
5.2.

Deinze – Nazareth – Kruisem –

Bijkomende aankoop R.

Beslissing Raad van Bestuur:

De Prijkels

In de Raad van Bestuur van 6 december 2018 werd een

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

voorstel van recht van opstal goedgekeurd ten aanzien van

de verkoop van de strook met een oppervlakte van 1.175,13 m2 aan

de firma R. met betrekking tot de inrichting van de 30-m

170 euro/m2.

zone langs de autosnelweg.
R. is momenteel in afwerking van het kantoorgebouw en
wenst enkele aanpassing van het eerder goedgekeurd
voorstel:
-

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan
het vestigen van een erfdienstbaarheid over een oppervlakte van
2.265,02 m2 aan 20 euro/m2.

Een zone van drie meter aansluitend op de gevel

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

langs de snelweg binnen de 30-meter zone voor

het overdragen van het budget voor de asfaltverharding (voor een

aanleg van een talud die de (half-)ondergrondse

fietspad met een breedte 3m) van 417,92m aan 135 euro/m.

parkeergarage afwerkt. Gezien het over een
bestendige constructie gaat, dient overgegaan te
worden tot een verkoop van de grond eerder dan een
opstalrecht.
-

Het principe van de brandweg blijft behouden.
Hiervoor wordt een erfdienstbaarheid op een breedte
van 4m voorzien, plaatselijk verbreed voor
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opstelplaatsen van de ladderwagen(s). Veneco vraagt
in deze een breedte van 3m aan te leggen in asfalt.
Op deze wijze zou bij een volledig traject langs de
snelweg de brandweg kunnen functioneren als
fietsverbinding. Het budget voor de asfaltverharding
wordt door Veneco voorzien.
5.3.

Maldegem – Bedrijvenpark

Voorstelling kandidaten en toewijs

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

Campagne

Op 05-07-2022 keurde de Raad van Bestuur de eerste

volgende toewijs:

toewijzingen goed. Ondertussen ontvingen ook andere

-

Perceel 2 met een oppervlakte van 1.136;

bedrijven een voorstel van perceel op plan en werd een

-

Perceel 5 met een oppervlakte van 1.287 m2;

akkoord bereikt.

-

Perceel 6 met een oppervlakte van 2.045 m2;

In de Raad van Bestuur van 05-07 werd een overzicht

-

Perceel 21 met een oppervlakte van 5.000 m2;

gegeven en maakten we een opsplitsing op basis van de

-

Perceel 22 met een oppervlakte van 5.000 m2;

ruimtevragen en eventuele speciale noden en op basis van

-

Perceel 1 met een oppervlakte van 4.610 m2;

de beschikbare zones.

-

Perceel 37 met een oppervlakte van 10.055 m2;

Met een aantal bedrijven werd een akkoord bereikt.

onder voorbehoud van de exacte afbakening van de perceelsgrens.

Sloop 2 bunkers en aanleg ontsluitingsas binnen een

Mededeling

gemeenschappelijke parkeerstrip
In de Raad van Bestuur van 19-10-2021 werd het scenario
voor het behoud van bunker West en Zuidwest goedgekeurd
met de aanleg van een ontsluitingsas binnen een
gemeenschappelijke parkeerstrip. De Raad van Bestuur gaf
mandaat aan de algemeen directeur voor het nemen van de
verdere beslissingen inzake dit omgevingsdossier. Het
omgevingsdossier werd afgewerkt en ingediend.
De vergunning werd op 6 augustus 2022 defintief, na
uitplakking van de vergunning en afloop van de mogelijke
beroepsprocedure.
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De Bree

Mededeling

Veneco wenst het infiltratiebekken aan te leggen. Firma De
Bree wenst zijn uitbreidingsplannen te realiseren. Beide
vergunningen werden echter door de Raad voor
Vergunningsbetwistingen vernietigd.
Mogelijks volgt een juridische procedure. Veneco laat zich
bijstaan door GSJ advocaten.
5.4.

Nazareth – bedrijventerrein Eke

Op het bedrijventerrein in Eke is de plaatsing van de

Beslissing Raad van Bestuur:

signalisatie in volle uitvoering.

De Raad van Bestuur beslist unaniem mandaat te geven aan de

Er is een info-zone voorzien, met een verharde strook waar

algemeen directeur voor gunning van de opdracht, aan firma

vrachtwagens kunnen stationeren om een infobord te

Hertsens na verder nazicht van het dossier.

raadplegen.
In de Raad van Bestuur van 23 maart 2022 werd het
bestek voor aanleg van de infozone goedgekeurd, verder
aan te vullen met:
1°) de posten plaatselijke opbraak en herstel van
betonverharding t.v.h. rijwegen.
Op een aantal plaatsen in de industriezone zijn
betonplaten gebroken en is herstel nodig.
In de Raad van Bestuur van 23-03-2022 werd het bestek
voor de aanleg van de infozone goedgekeurd.
Offerte werd gevraagd bij:
-

Wannijn

-

De Roeck – Teugels

-

Hertsens
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Er heeft slechts 1 aannemer een offerte ingediend, nl.
firma Hertsens.
5.5.

Sint-Laureins – Singelken

De Raad van Bestuur keurde op 05-07 twee toewijzingen

Beslissing Raad van Bestuur:

goed. Dit betekent dat er nog een oppervlakte van 6.512 m2

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

beschikbaar is in zone C.

het lanceren van een tweede oproep naar kandidaten met als
deadline 18 november.

In zone D is er nog een optie lopende op een perceel van
4.247 m2. De invulling wordt nog verder bekeken.
De oproep naar kandidaten wordt opnieuw gelanceerd. De
kandidatuurdossiers omvatten een beschrijving van de
activiteiten en een antwoord op volgende criteria:

5.6.

Overzicht dossiers projectregie

-

Economie

-

Locatie – herlocatie bestaande bedrijven

-

Mobiliteit

-

Duurzame initiatieven

-

Globale visie

Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers

Mededeling

projectregie.
6.

Ruimtelijke planning en mobiliteit

6.1. Overzicht dossiers ruimtelijke
planning
6.2. Overzicht dossiers mobiliteit
7.

Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers ruimtelijke

Mededeling

planning.
Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers mobiliteit.

Mededeling

Varia
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De vergadering wordt gesloten om 19.25 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: 09-09-2022
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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