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De legislatuur 2013-2018 was getuige van een heuse vernieuwingsoperatie. Een vernieuwing 
die voelbaar was op elk vlak van onze werking. Eind 2015 verhuisden we naar ons nieuw 
kantoorgebouw, een open huis voor onze gemeenten. 

Om de richting te bepalen, startten we in 2015 een denkgroep met enkele experten, politici 
en leden van Veneco. De resultaten van de gesprekken werden gebundeld in de nota ‘De toe-
komst van Veneco – gesprekken met de gemeenten 2015’. Het centrale uitgangspunt was: 
‘Vorm Veneco verder om tot een hedendaagse intercommunale die een antwoord geeft op 
de nieuwe maatschappelijke uitdagingen waar de gemeentebesturen voor staan. Vertrek 
van de sterktes van de intercommunale, help de gemeenten om meer intercommunaal 
samen te werken en start een regionale werking met de feitelijke ‘subregio’s’ uit het wer-
kingsgebied van Veneco.’

Het programma van de bedrijventerreinen werd gedynamiseerd. De introductie van de 
methode van de workshop zorgde voor een grotere betrokkenheid van alle actoren en een 
vlottere conceptvorming. 

De achterstand op stedenbouw werd op korte termijn weggewerkt. Er werd ingezet op ont-
werpend onderzoek om de ruimtelijke uitvoeringsplannen af te stemmen op concrete uitvoe-
ringsprojecten. Procesbegeleiding en projectregie kwamen erbij om de gemeenten nog 
beter van dienst te zijn. Dit kan voor woningbouwprojecten, maar ook bv. voor de bouw van 
een nieuw administratief centrum of een schoolgebouw. 

De streekwerking startte in 2015 en kreeg vorm in 2016 na de aanwerving van een stafme-
dewerker streekontwikkeling. De eerste stap was de organisatie (of verderzetting) van een 
burgemeestersoverleg in elke subregio (Meetjesland, Leie-Schelde en Oostrand Gent). In het 
Meetjesland leidde dit al tot heel wat projecten: een PDPO-project rond hergebruik hoeves, 
de oprichting van een IOED, een regionale werking rond energie en klimaat. 
Vanaf 2017 kreeg de streekwerking een boost door de goedkeuring van het ESF-dossier 
‘Versterkt Streekbeleid’. 

Een mijlpaal was de succesvolle verlenging van Veneco eind 2016. Een mooie bevestiging 
van het hernieuwde vertrouwen van de vennoten in Veneco. Dit was ook het moment om de 
onevenwichtige aandeelhoudersstructuur weg te werken en de verplichte uittrede van de 
Provincie te regelen. 

De vernieuwde werking kreeg begin 2017 een veruitwendiging in een frisse huisstijl. De web-
site werd geüpdatet, we startten met het verspreiden van een nieuwsbrief en we zetten in op 
een directe communicatie via social media (twitter en LinkedIn). 

VENECO ALS 
VERLENGSTUK VAN 
DE GEMEENTEN
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Vanaf 1 juli 2017 ontwikkelt Veneco haar werkzaamheden voor BTW-doeleinden als een 
‘zelfstandige groepering’, ook wel ‘kostendelende vereniging’ genoemd. 
Een team in groei vraagt een verdere professionalisering van de organisatie. Zowel het per-
soneelsstatuut als het bijhorend arbeidsreglement werden geactualiseerd naar de huidige 
wetgeving. We maakten werk van een competentieprofiel per functie binnen Veneco en 
stroomlijnden de functioneringsgesprekken. 
Interne procesflows zorgen voor het inzichtelijk maken van de stappen en besluitvormings-
processen in een project. 

Veneco groeide ook als kennisdeler. We organiseerden studiemomenten, infosessies en 
opleidingen rond inhoudelijke thema’s die bij de gemeenten leven of rond wetgeving die op 
de gemeenten afkomt. 

En eind 2015 verhuisden we naar Destelbergen. Een eigen kantoorgebouw dat voldoende 
ruimte bood om te kunnen groeien, een open huis voor onze vennoten. 

Wat een intense periode was met een moeilijke start in 2013, bleek een succesvolle door-
start te zijn van een intercommunale die zichzelf heeft heruitgevonden! ‘Yes, we can’ werd 
eind 2018 ‘Yes, we did it’. 

Sofie Vandelannoote
Algemeen directeur

Veneco kantoorgebouw
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Om een duidelijke visie te formuleren, richtte Veneco in 2014 een denkgroep op met enkele 
experten, politici en leden van Veneco. Hieruit vloeide een richting en koers die Veneco de 
komende jaren zou varen. 

3 jaar later evalueerde diezelfde groep de genomen stappen. 

S T R AT E G I S C H E  K E U Z E S

De strategische keuzes werden bepaald door het advies van de denkgroep in mei 2015.1

De volgende lijnen werden uitgezet: 
• Als intercommunale voor streekontwikkeling werken op de verschillende schaalniveaus: 

dienstverlening aan de afzonderlijke gemeenten, intergemeentelijke samenwerking  
faciliteren en organiseren en optreden als speler in de regionale ontwikkeling en de  
stem van de gemeenten laten horen.

• De prioriteiten voor de volgende jaren:
• Uitbouw van de activiteiten vertrekkende van de noden van de gemeenten
• Niet alles willen doen, niet alles zelf doen, niet steeds met alle gemeenten
• Versterken van de samenwerking met de gemeentebesturen
• Samenwerken met andere streekorganisaties

• Bestaande werkdomeinen versterken en nieuwe dienstverlening voor gemeenten  
uitrollen in functie van hun noden.

• Het werken met subregio’s: Meetjesland, Leie-Schelde, Oostrand. Regionale spreiding, 
ook in de vertegenwoordiging in de bestuursorganen, is een belangrijk basisprincipe.

Op financieel vlak werd de keuze gemaakt om iedere aandeelhouder gelijk te waarderen, 
onafhankelijk van of het aantal aandelen. 
Daarnaast werd de keuze gemaakt om de Raad van Bestuur af te slanken naar een één-op-
één vertegenwoordiging. Dit betekende één bestuurder per vennoot na de installatie van de 
nieuwe besturen. In het voorstel wijzigde het aantal bestuurders met raadgevende stem van 
5 naar 3.

 DE TOEKOMST 
VAN VENECO 

EEN DENKOEFENING:

1 / Nota Advies van de denkgroep als bijlage
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dat de provincies verplicht moesten uittreden uit intergemeentelijke verenigingen tegen 
31-12-2018. Omdat de intergemeentelijke vereniging werd verlengd per 1 januari 2017 
besliste de provincie Oost-Vlaanderen om uit te treden op het moment van de verlenging. 
Concreet betekende dit een afslanking van het aantal bestuursleden van 45 naar 25 + 3 
leden met raadgevende stem.

Dit zijn maatregelen die kaderen in een efficiënter bestuur, zoals het DIS ook stipuleert. 
Begin 2018 werden we geconfronteerd met het nieuw decreet lokaal bestuur dat 4 
bestaande decreten vervangt: het gemeentedecreet, het OCMW-decreet, het Decreet op de 
Intergemeentelijke Samenwerking en het fusiedecreet. Het nieuwe decreet verplichtte een 
verdere afslanking van de Raad van Bestuur tot maximum 15 leden. 

S TA N D  VA N  Z A K E N

ALGEMEEN
Veneco komt van ver. Enkele vaststellingen:
• Veneco werd verlengd eind december 2016 voor een nieuwe bestuursperiode van 18 jaar.
• Veneco is losgekomen van de perceptie dat ze enkel bedrijventerreinen ontwikkelt.
• Veneco gedraagt zich niet langer als een autonome organisatie, maar staat ten dienste 

van gemeenten en streek.
• Aangegane opdrachten worden ook effectief en tijdig uitgevoerd.
• Er wordt gedacht aan Veneco, bij de gemeenten wordt er gesproken over Veneco als hun 

intercommunale.
• Het personeelsbestand is op korte tijd gegroeid naar 25. 
• Op vandaag is er geen geruzie meer in de bestuursorganen. Er is zelfs ruimte voor inhou-

delijke discussies, zeker in het directiecomité. 
• 2017 was een politiek woelig jaar waar intercommunales onder vuur kwamen te liggen, 

toch had dit nauwelijks impact op de werking van Veneco.
• Veneco heeft voor het eerst subsidies binnengehaald: ESF en IOED
• Veneco is: 

• Een kostendelende vereniging 
• Territoriaal coördinator energie & klimaat 
• Erkend als IOED 
• Erkend als energiehuis 
• Beschikt over kwaliteitslabel ESF
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Een intercommunale die diensten verleent aan de gemeenten doet dit door gespecialiseerde 
kennis samen te brengen en die ten dienste te stellen van de gemeentebesturen. Ze treedt 
hierbij op als verlengstuk van de gemeenten. Op vandaag heeft Veneco verschillende exper-
tises in huis: projectontwikkeling, stedenbouw en ruimtelijke planning, projectregie, streek-
ontwikkeling, handhaving en juridische ondersteuning, mobiliteit, lokale economie, energie 
& klimaat en archeologie.

De oprichting van de kostendelende vereniging heeft ervoor gezorgd dat gemeenten recht-
streeks aan Veneco kunnen gunnen zonder dat hiervoor een overheidsopdracht moet wor-
den uitgeschreven. Bovendien betalen de gemeenten geen BTW op de diensten die verstrekt 
worden door Veneco.

Een rondgang bij de schepencolleges in het najaar van 2017 leerde dat de gemeenten blij 
verrast zijn met hun intercommunale, die diensten aanbiedt op hun vraag en meerwaarde 
biedt op intergemeentelijk en regionaal niveau. Omwille van de allesomvattende vernieu-
wingsoperatie is Veneco als case opgenomen binnen de opleiding ‘bestuurskunde en publiek 
management’ binnen UGent in het vak ‘strategisch management’. 

1/ Veneco als realisator van bedrijventerreinen
Veneco heeft grote verdiensten op vlak van de aanleg van bedrijventerreinen. Op vandaag 
is het grootste dossier (55 ha netto) in uitvoering. Er is een grote inhaalbeweging gebeurd 
o.m. door samen te werken met een aankoper van een collega-intercommunale.
In de conceptontwikkeling van bedrijventerreinen gaat steeds meer aandacht uit naar 
duurzaamheid en hernieuwbare energie.
De opgebouwde achterstand uit het verleden heeft nog steeds haar consequenties op van-
daag, in die zin dat er geen onteigeningsplan werd opgemaakt voor een bepaald terrein 
waardoor een private actor dit terrein heeft opgekocht en ontwikkeld. 
Een aantal dossiers zijn in planningsfase. Daarnaast is er de vaststelling dat de POM zich 
opwerpt als mede-actor en mee de BEK’s (Bedrijfs Economische Knooppunten) wil 
realiseren. 

De initiatieven rond de revitalisering van oude terreinen zijn een goede zaak. Er is een 
eerste reconversieproject uitgevoerd en nagenoeg onmiddellijk uitverkocht, masterplan-
nen worden opgemaakt voor sites zonder toekomstperspectief. Toch is het een vaststel-
ling dat revitalisering van oude terreinen een grotere impuls mogen krijgen. 

Herbestemming is een nieuwe beleidslijn die niet alleen op vlak van bedrijven, maar ook 
op vlak van woonprojecten en over herbestemming van kerken gaat. 

a/ Ter Mote - Nevele

b/  Burgstraat - Destelbergen

c/ Burgstraat - Destelbergen

d/ Transformatieproject Veneco - Eke
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De afdeling stedenbouw en ruimtelijke planning kende een ongekende verbreding van de 
activiteiten. Zo startte Veneco met de opmaak van een toekomstvisie voor de begraaf-
plaatsen, maken we masterplannen en beeldkwaliteitsplannen op, en worden er work-
shops georganiseerd ter voorbereiding van de opmaak van RUP’s. 

De ruimtelijk planners worden ingezet op stedenbouwkundige diensten van de gemeen-
ten als ze tijdelijk onderbemand zijn. Met de invoering van het Omgevingsdecreet is hier 
erg veel vraag naar. 

We begeleiden 2 pilootgemeenten bij de opmaak van Ruimtelijke beleidsplannen, die in 
de plaats komen van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen.

De afdeling projectregie begeleidt concrete bouwprojecten of inbreidingsprojecten, zoals 
de bouw van een school, sporthal of woonproject. 

Nieuw zijn de vele bemiddelingsopdrachten die Veneco toevertrouwd krijgt: het gaat 
meestal om een jarenlang dispuut tussen gemeenten en ontwikkelaars die de voortgang 
van een bepaald dossier hypothekeert.

Waar in 2015 ongeveer de helft van de gemeenten diensten afnamen van de stedenbouw-
kundige dienst van Veneco, zijn dat in 2018 nagenoeg alle gemeenten.

Masterplan Recreatiepool - Lovendegem
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Mobiliteit
Gemeenten kunnen een beroep doen op Veneco voor de begeleiding van concrete dos-
siers op niveau van de gemeente. Het kan gaan om vb. verkeerstechnisch advies en de 
begeleiding van hun mobiliteitsbeleid- en projecten. 

Handhaving
In 2018 concentreert de handhavingscel zich op ruimtelijke beeldkwaliteit, zwerfvuil en 
sluikstoren, lawaaihinder en vergunningen die niet in orde zijn. Daarvoor kunnen de 
gemeenten de volgende oplossingen (modules) inschakelen: herstelvorderingen (voor 
ruimtelijke ordening, op vraag van parket), juridische ondersteuning, sensibilisering en 
klachtenafhandeling. 
16 van de 25 gemeenten stapten in in deze nieuwe vorm van dienstverlening. 

Energie en klimaat
De werking Meetjesland = Klimaatgezond in samenwerking met de provincie Oost-
Vlaanderen zit op kruissnelheid. De lokale actieplannen voor de gemeenten zullen tegen 
half 2018 opgemaakt zijn. 
De werking van het energiehuis Veneco krijgt vanaf 2019 een andere invulling, Veneco 
zal hier blijvend op inzetten. 

Herbestemming kerken
Veneco begeleidt de gemeenten bij de opmaak van kerkenbeleidsplannen. 
Daarnaast functioneert ze als kennisplatform en volgt ze de haalbaarheidsonderzoeken 
op binnen het projectbureau herbestemming kerken. Er zijn plannen om een architecten-
pool samen te stellen zodat Veneco dit ontwerpend onderzoek zelf kan uitvoeren. 

Lokale economie
Naast de werking in het kader van het ESF-dossier ‘Versterkt streekbeleid’ wordt er samen 
met Unizo en de Provincie Oost-Vlaanderen nagedacht over een aanbod naar het opmaken 
van Lokale Detailhandelsplannen. 

Startmoment ‘Meetjesland = Klimaatgezond’ - mei 2017
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In januari werd de erkenningsaanvraag voor de intergemeentelijke onroerend erfgoed-
dienst (IOED) Meetjesland ingediend. Dit wordt aangeboden in samenwerking met 
COMEET en Regionaal Landschap Meetjesland (RLM). De erkenning werd goedgekeurd 
in april 2018. 11 Meetjeslandse gemeenten maken deel uit van de IOED: Aalter, Eeklo, 
Evergem, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, 
Wachtebeke en Zomergem.

Ook de subsidieaanvraag werd goedgekeurd. De IOED zal een dienstverlening aanbieden 
voor bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed in de regio. De 3 initiatief- 
nemende organisaties stellen hiervoor elk hun expertise ter beschikking. Veneco wierf 
een archeoloog aan die startte in januari 2018.

VENECO EN DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 
Veneco wordt op vandaag beschouwd als een organisatie die instaat voor intergemeente-
lijke samenwerking, zeker op vlak van kennisuitwisseling.

1/ De burgemeesters worden samengebracht
• Meetjesland: burgemeesters apart en 1 x per jaar een overleg met burgemeesters  

en secretarissen
• De burgemeesters van Leie-Schelde en Oostrand worden niet langer apart benaderd, 

maar als één burgemeestersoverleg. Voorlopig is er geen burgemeesters- &  
secretarissenoverleg actief.

• Naar aanleiding van het ESF-dossier ‘Versterkt streekbeleid’ gaat 2 x per jaar een  
gezamenlijk burgemeestersoverleg met alle Venecogemeenten door, aangevuld met  
de stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen.

2/ Intergemeentelijke werkgroepen: VeneConferentie
De VeneConferentie is een intergemeentelijke werkgroep stedenbouw en ruimtelijke 
ordening voor de gemeenten en kent veel bijval: burgemeesters, schepenen en ambtena-
ren zijn welkom. Naast concrete kennisuitwisseling biedt het de stedenbouwkundige 
ambtenaren de mogelijkheid om elkaar op een informele manier te leren kennen. 
Essentieel is de begeleiding van concrete dossiers met de mogelijkheid tot interactie, op 
regionale schaal. Deze VeneConferentie heeft een permanent en structureel karakter en 
is het forum om het ruimtelijk toekomstbeeld van de regio te ontwikkelen. 

Het project ‘Meetjesland = Klimaatgezond’ verenigt ambtenaren en schepenen in de 
stuurgroep, van waaruit acties worden uitgewerkt. Ook voor de Leie-Scheldestreek en de 
Oostrand van Gent ging een intergemeentelijke werkgroep door die leidt tot concrete 
acties.

Met het decreet op basisbereikbaarheid komen de vervoerregio’s op ons af. Dit zal de 
aanleiding zijn om ook voor dit thema schepenen en ambtenaren mobiliteit samen te 
brengen.

Binnen ‘economie’ is een regionetwerk duurzame bedrijventerreinen opgericht.
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VENECO EN DE REGIO
2017 was het jaar waarbij de streekwerking een boost kreeg door de goedkeuring van het 
ESF-dossier ‘Versterkt streekbeleid’. De samenwerking met de stad Gent en de provincie 
Oost-Vlaanderen rond een gemeenschappelijke uitdaging voor de regio (hoe zullen we 
100.000 nieuwe inwoners opvangen in de regio?) wordt geconcretiseerd aan de hand van 
regiolabs. 

Op vraag van de burgemeesters gingen we in overleg met verschillende partners: de stad 
Gent, de provincie Oost-Vlaanderen en BGTS Kanaalzone om te komen tot één geïntegreerd 
dossier voor de ESF-oproep ‘Versterkt streekbeleid’ en het ruimtelijk-strategisch project 
‘Oost-Vlaams Kerngebied’.

Het uitgangspunt is de demografische transitie: tegen 2050 zullen in het ganse 
Venecogebied, inclusief Gent, ca 100.000 inwoners bijkomen. Deze transitie brengt tal van 
maatschappelijke, ruimtelijke, economische en ecologische uitdagingen met zich mee. 
Samen met de lokale besturen, sociale partners, middenveldorganisaties hebben we deze 
gedeelde thema’s geformuleerd in het ‘Regiolab’. Voor het Regiolab nodigden we stakehol-
ders uit lokale besturen, kennisinstellingen, bedrijven, middenveld, regionale organisaties 
en burgerinitiatieven uit. De Regiolabs zijn een laboratorium waar we in de vorm van 
workshops een aanzet geven naar een gedragen streekvisie. Aan deze streekvisie geven 
we uitvoering in concrete strategische projecten en acties. Terugkoppelen doen we via het 
burgemeestersoverleg.

De ESF-aanvraag werd ingediend door Veneco als promotor, met partners Stad Gent en pro-
vincie Oost-Vlaanderen. De aanvraag werd goedgekeurd in mei en het project ging van start 
op 1 juli 2017. 23 steden en gemeenten nemen deel: Aalter, Assenede, Deinze, Destelbergen, 
De Pinte, Eeklo, Evergem, Gent, Kaprijke, Knesselare, Lochristi, Lovendegem, Maldegem, 
Melle, Merelbeke, Nazareth, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke, Zelzate, 
Zomergem en Zulte. Het maximum totaalbudget voor personeelskosten in het ESF-project 
werd vastgelegd op € 427.587,45 per jaar. Hiervan wordt de helft gefinancierd door de 
Vlaamse Overheid en ESF en de andere helft is cofinanciering uit het samenwerkingsver-
band. Het project loopt 2 jaar. 

VeneConferentie ‘Verdichten zonder verstikken’ - juni 2017
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formuleren op de uitdagingen waarmee we samen worden geconfronteerd. 
Er werden 5 werkpakketten gedefinieerd:
• Grensoverschrijdend werken en ondernemen stimuleren.
• Stadsregionale samenwerking voor meer duurzame mobiliteit, klimaatneutraliteit  

en voldoende woonvoorzieningen.
• Kernversterking om meer gediversifieerde voorzieningen en winkels in de (dorps)kernen 

te krijgen.
• Realiseren van een productief landschap met de nadruk op een kwaliteitsvolle korte 

keten.
• Intensievere bestuurlijke samenwerking en de creatie van een herkenbare identiteit  

voor de regio.

We kregen positieve inhoudelijke feedback, meer specifiek over de gebruikte methode met 
participatie via de Regiolabs en het vernieuwend samenwerkingsverband dat enkele innova-
tieve doelstellingen vooropstelt (niet in het minst een stadsregionale samenwerking).
Hoewel dit gaat om een gezamenlijk initiatief van Veneco, de stad en de provincie is Veneco 
promotor voor het ESF-dossier en ligt het eigenaarschap voor het ESF-dossier bij Veneco, 
het eigenaarschap van het Oost-Vlaams Kerngebied bij de provincie. 
De vlag die voorlopig de lading dekt, heet ‘Regionetwerk Gent’.

a

a/ Regiolab Provincie

b/  Regiolab - oktober 2018

c/ Persconferentie RegioNetwerkGent - december 2017
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Er wordt actief ingezet op kennisdeling door de organisatie van onze VeneConferentie. Deze 
permanente structuur werkt als intergemeentelijk kennisplatform en zal ingezet worden om 
het ruimtelijk toekomstbeeld van de regio te ontwikkelen.

Binnen het kader van het ESF-dossier is er de organisatie van de Regiolabs. Het Regiolab 
is het inhoudelijke ‘laboratorium’, in workshopformule, dat de demografische en, daaraan 
verbonden, de socio-economische, ruimtelijke en ecologische uitdagingen scherpstelt. 
Het doet aanzetten tot antwoorden. Die antwoorden dienen aan de diverse betrokken over-
heden, inzonderheid de lokale, concrete handvaten aan te reiken waarmee ze de gedeelde 
streekvisie en –agenda kunnen ontwikkelen. 

Veneco organiseert zelf studiemomenten of opleidingen voor de gemeenten rond inhoude-
lijke thema’s die bij de gemeenten leven of rond wetgeving die op de gemeenten afkomt. 
Deze studiemomenten worden telkens gerealiseerd in samenspraak met andere relevante 
actoren op het terrein.

Daarnaast zijn er momenten van kennisuitwisseling, zoals inspiratiemomenten rond duur-
zaam cultuurbeleid, herbestemming kerken…

De Algemene vergaderingen worden voortaan aangegrepen om een breder maatschappelijk 
debat aan te kaarten: zo kwam de Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck spreken, en Mieck 
Vos, directeur VVSG.

Veneco heeft een hedendaagse en geüpdate website, verspreidt een nieuwsbrief, en is ook 
actief op Twitter en LinkedIn.
Door deze talrijke initiatieven krijgen de medewerkers van Veneco een gezicht in de regio.

b c
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O FINANCIËN 
Naar aanleiding van de uittrede van de provincie Oost-Vlaanderen is overeengekomen dat de 
helft van het bedrag van de aandelen geplaatst wordt in een bovenlokaal projectenfonds. Dit 
projectenfonds is bedoeld om vernieuwende projecten in de streek mogelijk te maken, die 
zowel voor Veneco als voor de provincie belangrijk zijn. Dit geeft Veneco de mogelijkheid 
om actief in te zetten op de streekwerking, en meer specifiek op thema’s zoals energie en 
klimaat, of een werking in partnerschap met de provincie en de stad Gent rond versterkt 
streekbeleid.

Om de vernieuwende werking mogelijk te maken, riep Veneco het innovatiefonds in het 
leven. Het op gang zetten van vernieuwende projecten wordt betaald door het fonds voor 
innovatie van Veneco. Van zodra een idee een concreet project wordt, dient dit door de deel-
nemers betaald te worden. 

Met de verlenging eind 2016 is er beslist om over te gaan tot een herschikking van de aan-
delen. Dit moest gebeuren om het historisch gegroeide onevenwicht weg te werken, wat nu 
mogelijk is gemaakt. 

VERTEGENWOORDIGING EN WIJZIGING BESTUURLIJKE CONTEXT
De uitdagingen voor lokale besturen zijn groot. Getuige hiervan zijn de talrijke fusies in ons 
werkingsgebied: Aalter-Knesselare, Deinze-Nevele, Kruishoutem-Zingem en Lovendegem-
Waarschoot-Zomergem. Veneco neemt het engagement om blijvend zowel op lokaal als 
regionaal niveau, inhoudelijk en infrastructureel ondersteuning te bieden aan haar 
vennoten. 

En dan zijn er nog de talrijke uitdagingen die zich stellen omwille van veranderende wet-
geving: er is het nieuwe onteigeningsdecreet, de wetgeving op privacybescherming, en 
niet in het minst het decreet lokaal bestuur met zijn repercussies naar de bestuursorga-
nen met o.a. de beperking van Raden van Bestuur tot 15 leden. Waar we met de verlenging 
beslist hadden om de bestuursorganen af te slanken naar een 1 op 1 vertegenwoordiging, 
moet de Raad van Bestuur nog verder afgeslankt worden. Directiecomités worden tout 
court afgeschaft.
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• De band tussen Veneco en haar gemeenten is sterk aangehaald. Er zijn veelvuldige over-
leggen. Er is een direct contact met Veneco en burgemeesters, directeur en schepen- 
colleges.

• Veneco neemt nieuwe thema’s op.

• De achterstand is weggewerkt.

• Er wordt ingegaan op nieuwe vragen van individuele besturen vb. ruimtelijke beleidsplan-
ning, bemiddelingsopdrachten, mogelijke aankoop reconversiesite, begeleiding innovatief 
woonproject, verkeerskundig advies, uittekenen landschapsplan…

• Er is sprake van een sneeuwbaleffect: de ene vraag genereert de andere. Een aantal dien-
sten (mobiliteit, handhaving) staan nu in de kinderschoenen. Eenmaal dit op volle toeren 
draait, zal bijkomende capaciteit nodig zijn. 

• Veneco beschikt over een goed, gemotiveerd basisteam.

 Het personeel van Veneco heeft de transitie goed doorstaan, iedereen is aan boord geble-
ven. Het is een gemotiveerde, hardwerkende jonge ploeg die de handen uit de mouwen 
steekt. Er wordt veel werk verzet met een relatief kleine groep. Daar waar vorig jaar nog 
het aanvoelen was dat er opnieuw een goede verhouding moest komen tussen werk en 
privé (schakeljaar 2016 verlenging Veneco), is op vandaag dit evenwicht terug gehaald. 
Vooral de anciens signaliseren een algemene tevredenheid met het rustigere werkritme. 
Tegelijk is het belangrijk voor ogen te houden dat de anciens nog aan het bekomen zijn 
van de transitie, terwijl de nieuwe lichting er met volle dynamiek tegenaan gaat. Men is blij 
met de uitbreiding van de ploeg, en ondervindt dat er in huis meer ruimte is naar kennis-
deling en ondersteuning. Iedereen signaleert blij te zijn met het vertrouwen en de open 
relatie met de directie, men voelt zich gesteund. Ook de open en positieve relatie met de 
bestuurders vinden de medewerkers aangenaam. 

• Op termijn zal de organisatie moeten doorgroeien naar een volwassen organisatiestruc-
tuur met coördinatoren. 

• Veneco maakte een spectaculaire sprong waar andere intercommunales een voorbeeld 
zouden kunnen aan nemen. Veneco bewijst dat een ommezwaai, een doorgroei voor inter-
communales mogelijk is. 

• Ambtenaren consulteren Veneco op eigen initiatief, er wordt gesproken over Veneco bin-
nen de gemeente.

• Veneco vertegenwoordigt de gemeenten, maar vertolkt nog geen gezamenlijke stand- 
punten. 

• Veneco zou pro-actiever moeten zijn naar het aankopen van leegstaande sites.

• Private ontwikkelaars begeven zich op het terrein van de intercommunale.

• Governance: aandacht voor voldoende draagvlak voor uitvoering van acties, mandatering 
namens de gemeenten. Ook aandacht voor voldoende doorvertaling naar de gemeenten 
(niet enkel burgemeesters).

• Strategische afspraken dringen zich op tussen de verschillende bestuursniveaus. 
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 SECRETARIAATSMEDEWERKER

ALGEMENE DIENSTEN

Een intercommunale die diensten verleend aan de gemeenten doet dit door gespeciali-
seerde kennis samen te brengen en die ten dienste te stellen van de gemeentebesturen.

Dit betekent ook een uitbreiding van het takenpakket en dus een uitbreiding van het 
personeelsbestand. 

In 2013 telde Veneco 8 werknemers. Op vandaag kunnen de vennoten rekenen op een ploeg 
van 25 medewerkers om het vernieuwingsprogramma verder uit te rollen.

PERSONEEL

R A F 
A N T H O N I

 SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR

D I E T E R 
VA N  A C K E R

 PROJECTCOÖRDINATOR

N E L 
VA N  R E N T E R G E M

 SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR

F I L I P  
S TA N D A E R T 

 STAFMEDEWERKER AANKOOP 
 ONROERENDE GOEDEREN

S O F I E 
VA N D E L A N N O O T E

 ALGEMEEN DIRECTEUR

DIRECTIE

PROJECTONTWIKKELING
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 SENIOR RUIMTELIJK PLANNER

T I N A 
V E R S C H U E R E N

 SENIOR ARCHITECT  
RUIMTELIJK PLANNER

PROJECTONTWIKKELING (VERVOLG)

F R E D E R I K 
B R A C K E
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PROJECTREGIETEKENAARS
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FINANCIEEL
Op financieel vlak valt er ook heel wat te vertellen. 

UITTREDE STAD GENT 
De stad Gent was lid van de intercommunale met 2.000 aandelen. Omdat de stad Gent haar 
eigen stadsontwikkelingsbedrijf SoGent heeft, drukte de stad Gent in augustus 2011 for-
meel de wens uit om haar aandelen gedeeltelijk te laten terugnemen door Veneco zoals 
bedoeld in artikel 367 van het Wetboek Vennootschappen. 

De Buitengewone Algemene Vergadering van 16-12-2011 hechtte haar goedkeuring aan de 
gedeeltelijke terugneming van 1.000 aandelen aan 500 euro/aandeel. Deze overeenkomst 
werd gesloten onder de ontbindende voorwaarde van de niet-goedkeuring van de statuten-
wijziging die aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 16-12-2011 werd 
voorgelegd. 

De Vlaams minister van Binnenlands Bestuur besliste op 19-03-2012 om de statutenwijzi-
ging dd. 16-12-2011 slechts gedeeltelijk goed te keuren. Het gevolg was een nieuwe onder-
handeling over de gedeeltelijke terugneming van de aandelen van de stad Gent. Eind 2013 
bereikten we een nieuw akkoord met de stad. Veneco nam 1.999 aandelen van de 2.000 
aandelen terug aan 1.000 euro/aandeel. 

De Provincie Oost-Vlaanderen was op dat ogenblik eigenaar met 3.092 aandelen of 26,54 % 
op de totaliteit van de aandelen. Door de terugname van de aandelen van de stad Gent zou 
het aandeel van de Provincie stijgen naar 32,03 %. Volgens artikel 134 en 135 van het 
Reparatiedecreet op het Provinciaal Decreet van 26-06-2009, invoege getreden op 01-07-
2009, mocht de participatie van de Provincie nog maximum 30 % bedragen en de stemmen 
meerderheid 25 %. Door de vraag tot terugneming van 1.999 aandelen van de stad Gent en 
de decretale bepalingen moest de participatie van de Provincie verminderen met 292 
aandelen. 

Door het historisch gegroeid onevenwicht kwam van de gemeente Evergem ook de vraag om 
haar participatie in Veneco te verminderen. Maar, zij waren niet akkoord met de overeenge-
komen prijs van 1.000 euro/aandeel. In de overeenkomst met de stad Gent en de Provincie 
Oost-Vlaanderen werd dan ook een extra clausule ingebouwd. Indien zou blijken dat de 
waarde vóór 1 januari 2018 meer dan 1.000 euro/aandeel zou bedragen, dan wordt de 
waarde/aandeel van de stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen met deze meerwaarde 
verhoogd. 

Naar aanleiding van de verlenging van Veneco per 31-12-2016 besliste de stad Gent om niet 
deel te nemen aan de verlenging en stapte de stad Gent met haar resterende aandeel uit de 
intercommunale. 
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De federale regering besliste met de programmawet van 19 december 2014 om het fiscaal 
regime van de intercommunales te wijzigen. Waar intercommunales tot 31-12-2014 nog 
onderworpen waren aan de rechtspersonenbelasting, is dit vanaf 01-01-2015 gewijzigd naar 
vennootschapsbelasting. 

Om af te toetsen of er mogelijkheden waren om als streekontwikkelingsintercommunale 
onder de rechtspersonenbelasting te blijven ressorteren, is in het najaar van 2015 via Vlinter, 
door kantoor Tyberghien, gesprekken gevoerd met de Dienst Voorafgaande Beslissingen 
(DVB).

Veneco was ook mee gestapt in de procedure voor het Grondwettelijk Hof. De Raad van 
Bestuur nam op 13-12-2016 kennis van de beslissing van het Grondwettelijk Hof dd. 1 
december 2016, die het beroep grotendeels heeft verworpen. 

De Raad van Bestuur van 03-12-2015 besliste om in afwachting van de uitspraak van het 
Grondwettelijk Hof de vennootschapsbelasting toe te passen. Voor de boekjaren 2015 en 
2016 dienden we een aangifte vennootschapsbelasting in.

De Buitengewone Algemene Vergadering van 13-12-2016 hechtte haar goedkeuring aan de 
statutenwijziging van Veneco, die inging op 01-01-2017. In deze statutenwijziging is beslist 
om de uitkering van dividenden statutair onmogelijk te maken. Dit gegeven was één van de 
essentiële elementen om in aanmerking te komen voor de rechtspersonenbelasting. 

Op 07-12-2017 hechtte de Raad van Bestuur met unanimiteit haar goedkeuring aan het indie-
nen van een rulingaanvraag rechtspersonenbelasting. Dit gebeurde eind februari 2018 bij de 
Dienst Voorafgaande Beslissingen. Handels- of nijverheidsmethoden zijn er niet bij Veneco. 
Evenmin kunnen de activiteiten beschouwd worden als een exploitatie van een onderneming 
of als activiteiten van winstgevende aard. Rekening houdende met al deze elementen leken 
de slaagkansen zeer reëel.

Maar, door de gerealiseerde omzet van het bedrijfsverzamelgebouw in de Burgstraat in 
Destelbergen leverde de Dienst Voorafgaande Beslissingen een negatieve ruling voor de toe-
passing van de rechtspersonenbelasting voor het boekjaar 2017 (aanslagjaar 2018). 

Er is wel de bereidheid om een positieve ruling af te leveren voor de toepassing van de 
rechtspersonenbelasting vanaf het boekjaar 2018 op voorwaarde dat er een engagement is 
van Veneco om geen activiteiten inzake bedrijfsverzamelsgebouwen meer te verrichten (of 
nog slechts zeer uitzonderlijk en voor een beperkte omvang).

De Raad van Bestuur van 15-05-2018 nam kennis van dit standpunt en besliste unaniem om 
de rulingaanvraag voor de rechtspersonenbelasting in te trekken. Het is niet wenselijk om 
nieuwe of verder te ontwikkelen activiteiten van Veneco te beperken omwille van een fiscaal 
stelsel. 

Veneco blijft fiscaal dus onder de vennootschapsbelasting ressorteren. 
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Artikel 80 § 1 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
bepaalde dat de Provincies uiterlijk per 31-12-2018 uit de intergemeentelijke samenwer-
kingsverbanden moesten treden. 

De verlenging van Veneco per 31-12-2016 was het moment voor de Provincie Oost-
Vlaanderen om deze uittrede te realiseren. Overeenkomstig de bepalingen in het Decreet 
moesten partijen onderling een akkoord bereiken over het scheidingsaandeel en de overige 
modaliteiten van het uittreden. 

De Provincie was aandeelhouder met 2.800 aandelen en ontving hiervoor 399,94 euro/aan-
deel of een totaalbedrag van 1.119.832 euro. Van dit bedrag werd:
• ¼ in cash uitbetaald.
• ¼ geplaatst in een achtergestelde lening die Veneco vanaf 2020 à rato van 1/15 per jaar 

moet terugbetalen.
• ½ geplaatst in een bovenlokaal projectenfonds. Het projectenfonds is uitsluitend bestemd 

om projecten van bovenlokaal gemeenschappelijk belang te realiseren. Bij de besteding 
van de middelen zal zowel Veneco als de Provincie Oost-Vlaanderen erover waken dat 
deze passen binnen het statutair doel van Veneco en verband houden met het provinciale 
beleid. 

HERSCHIKKING AANDELEN GEMEENTELIJKE VENNOTEN 
Veneco is na een zware saneringsoperatie op 28-06-1996 doorgestart van Veneco naar 
Veneco2. Op dat ogenblik bracht de stad Gent een vordering in van 137.689,88 euro en 
358.087,17 euro aan liquide middelen of in totaliteit 495.787,04 euro. 

De gemeenten Aalter, Evergem, Melle, Nazareth en de Provincie Oost-Vlaanderen hebben 
hun vorderingen op de vennootschap omgezet in kapitaal. Dit vertegenwoordigde een 
bedrag van 1.721.000 euro. De stad Gent en de gemeenten Aalter, Evergem, Melle, Nazareth 
en de Provincie Oost-Vlaanderen stonden immers borg voor leningen van Veneco. De stad 
Deinze bracht 125.000 euro in om de realisatie van het bedrijventerrein ‘De Prijkels’ mogelijk 
te maken. Dit zijn de zogenaamde ‘grote aandeelhouders’ (categorie 1). 

De stad Gent, als toenmalig grootste aandeelhouder, eiste dat Veneco naast de stad Gent, in 
totaal 18 vennoten bereid vond om door te starten naar Veneco2. De gemeenten De Pinte, 
Destelbergen, Eeklo, Knesselare, Lochristi, Lovendegem, Merelbeke, Nevele, Oosterzele, 
Waarschoot, Wachtebeke en Zelzate waren hiertoe bereid. Op basis van de verdeelsleutel 
2,25 euro/inwoner en 1 euro/ha werd het aantal aandelen voor de inschrijving vastgelegd. 
De nominale waarde van 1 aandeel bedroeg op dat ogenblik 250 euro. Deze ‘kleine’ vennoten 
stortten de wettelijke vereiste 25 %. Dit zijn de zogenaamde ‘kleine aandeelhouders’ (cate-
gorie 2).

Later traden op verschillende tijdstippen nog 8 nieuwe vennoten toe nl. Assenede (30-05-
2006), Gavere (06-07-2007), Kaprijke (20-03-2008), Kruishoutem (11-12-2007), Maldegem 
(26-05-2004), Sint-Laureins (30-05-2006), Zomergem (30-05-2002) en Zulte (30-05-2002). 
Om de instap voor deze gemeenten mogelijk te maken, nam de Raad van Bestuur van 13-02-
2001 de beslissing om deze gemeenten te laten toetreden op basis van 60 % van de oor-
spronkelijk in te brengen aandelen. Deze gemeenten betaalden ook een uitgiftepremie en 
stortten net als de andere ‘kleine’ vennoten de wettelijk vereiste 25 % (categorie 3).
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ELSamengevat en op basis van bovenstaande historiek onderscheidden wij drie categorieën 
van aandeelhouders:
• Categorie 1: vennoten die meer gestort hebben dan 2,25 euro/inwoners en 1 euro/ha
 Aalter, Deinze, Evergem, Gent, Melle, Nazareth en de Provincie Oost-Vlaanderen
• Categorie 2: vennoten die exact 2,25 euro/inwoner en 40 euro/ha gestort hebben
 De Pinte, Destelbergen, Eeklo, Knesselare, Lochristi, Lovendegem, Merelbeke, Nevele, 

Oosterzele, Waarschoot, Wachtebeke en Zelzate
• Categorie 3: vennoten die 60 % gestort hebben van de verhouding 2,25 euro/inwoner en 1 

euro/ha. Deze vennoten stortten naast het kapitaal ook een uitgiftepremie
 Assenede, Gavere, Kaprijke, Kruishoutem, Maldegem, Sint-Laureins, Zomergem en Zulte

Een eerste stap in de herschikking van de aandelen en de verlenging van Veneco op 31-12-
2016 is gezet op de Algemene Vergadering van 30-06-2015. Op voorstel van de Raad van 
Bestuur, beslisten alle vennoten unaniem het volgende:

1. De kleine aandeelhouders volstorten hun aandelen, zonder dat zij hiervoor zelf middelen 
moeten vrijmaken. Veneco keerde een superdividend uit van 1.376,53 euro/aandeel. 
Omdat alle vennoten op dezelfde manier moeten behandeld worden, betekende dit een 
totaal uitgekeerd dividend van 12,8 miljoen euro. Dergelijke uitkering van reserves heeft 
uiteraard een belangrijke impact op het eigen vermogen van Veneco en op de 
kredietvoorwaarden. 

2. De oplossing was het overblijvende saldo na volstorting door de vennoten terug te laten 
inbrengen via een achtergestelde lening voor een termijn van 20 jaar (tot 31-12-2034) aan 
een bruto-intrestvergoeding van 1 % (-25 % roerende voorheffing). Deze achtergestelde 
leningen worden door de banken beschouwd als quasi eigen vermogen waardoor Veneco’s 
financierbaarheid niet in het gedrang komt. 

3. Gemiddeld was 7 % van het totale dividend nodig om de kleine aandeelhouders te laten 
volstorten. Om de vennoten zoveel mogelijk op een gelijkwaardige manier te behandelen, 
behielden de grote vennoten 7 % van hun dividend of 96,63 euro/aandeel. Alle grote ven-
noten samen kregen in 2015 een bedrag van 698.877,16 euro uitgekeerd. Het saldo 
moesten ook de grote vennoten (Aalter, Deinze, Evergem, Gent, Melle, Nazareth en de 
Provincie Oost-Vlaanderen) terug inbrengen via een achtergestelde lening op 20 jaar aan 
een bruto-intrestvergoeding van 1 %. 

4. Tot slot zochten we nog een oplossing met de stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen 
voor de terugneming van respectievelijk 1.999 en 292 aandelen. 

In deze overeenkomsten is immers een clausule opgenomen dat indien om het even welke 
vennoot vóór 1 januari 2018 zijn aandelen gewaardeerd ziet op meer dan 1.000 euro/aan-
deel, deze aandelen met deze meerwaarde verhoogd worden. De stad Gent en de Provincie 
beschouwen de dividenduitkering als een uitkering van de vermogenswaarde en wensen 
hiervoor dan ook vergoed te worden. Het was belangrijk om met de vennoten ook een 
akkoord te bereiken.

Na onderhandelingen bereikten we met deze vennoten een akkoord. Zij ontvangen een ver-
goeding van 376,53 euro/aandeel. Hiervan ontvingen zij een deel in cash en brachten zij ook 
een deel in via een achtergestelde lening. De stad Gent engageert zich, net als de andere 
gemeentelijke aandeelhouders, tot 2034. De achtergestelde lening van de Provincie Oost-
Vlaanderen is vanaf 2020 terugbetaalbaar à rato van 1/15e per jaar. Dit is ook logisch omdat 
de provincies tegen uiterlijk 31-12-2018 verplicht uit de intercommunales moesten treden. 
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op 31-12-2016. De doelstelling is om alle vennoten tegen eind 2034 tot categorie 2 te laten 
behoren. 

1. Herschikking van de aandelen van de vennoten van categorie 1 nl. Aalter, Deinze, Evergem, 
Melle en Nazareth

• De terugneming gebeurt zodanig dat het aandeel van deze vennoten tegen 2034 
terugvalt op de geldende norm, zijnde 2,25 euro/inwoner en 1 euro/ha.

• De terugbetaling gebeurt in 3 keer nl. in 2022, 2028 en 2034.
• De uitbetaling gebeurt aan de waarde die bij de uittrede van de Provincie Oost-

Vlaanderen is afgesproken, zijnde 399,94 euro/aandeel te indexeren 
(gezondheidsindex).

• De uitbetaling gebeurt op dezelfde manier voor alle 5 de grote aandeelhouders 
(gelijke behandeling).

• De terugneming mag er nooit toe leiden dat de solvabiliteitsratio van Veneco daalt 
onder de 30 %. In dat geval wordt de uitbetaling uitgesteld tot het jaar waarin de sol-
vabiliteitsratio terug gestegen is boven de 30 %. 

• De volledige terugbetaling moet gebeurd zijn tegen eind 2034. 
• Voor de aandeelhouders Aalter, Deinze, Evergem, Melle en Nazareth betekent dit 

concreet:

CATEGORIE
AANDEEL-
HOUDER

933

500

1.256

763

1.000

4.453

14,22%

7,62%

19,14%

11,63%

15,24%

67,85%

933

500

1.256

763

1.000

4.453

213

304

340

106

118

1.082

-720

-196

-916

-657

-882

-3.372

287.956,80

78.388,24

366.345,04

262.760,58

352.747,08

1.348.597,68

AALTER

DEINZE 

EVERGEM

MELLE

NAZARETH 

TOTAAL

HUIDIG 
AANTAL 

AANDELEN
%

AANDEEL
%

AANDEEL

TE 
BEREIKEN

DOEL(90/40)

VERSCHIL 
TEGENOVER

31/12/2015

TE 
ONTVANGEN

AAN 399,94 
EURO/

AANDEEL*

2. Actualisatie van het aantal aandelen aan de actuele bevolking
• Aan alle vennoten is gevraagd om hun aantal aandelen te actualiseren naar het 

bevolkingscijfer van 01-01-2015.

3. Vennoten van categorie 3 kunnen vrijwillig optrekken van 60 % naar 100 %
• Dit kan in 2017, 2022, 2028 of 2034. 
• Aandelen bijkopen kan aan 399,94 euro/aandeel in 2017. Indien later, dan wordt dit 

bedrag geïndexeerd aan de gezondheidsindex.
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Vanaf 1 juli 2017 ontwikkelt Veneco haar werkzaamheden voor BTW-doeleinden als een 
‘zelfstandige groepering’, ook wel ‘kostendelende vereniging’ genoemd (conform artikel 44 
§ 2bis Wbtw).

De toepassing van dit btw-regime biedt onze vennoten volgende voordelen:
• De dienstverlening van Veneco aan haar vennoten is in principe vrijgesteld van BTW.
• Veneco werkt naar de vennoten toe op een kostendelende basis. Dit betekent dat Veneco 

bij het bepalen van de vergoeding voor de verstrekte diensten aan de vennoten geen winst-
marges aanrekent. 

IN-HOUSE LEER 
Daarnaast beroept Veneco zich in de samenwerking met haar vennoten uitdrukkelijk op de 
in-house leer. 

De in-house leer houdt in dat er onder bepaalde voorwaarden geen marktbevraging vereist is 
voor het aangaan van een contract. Dit betekent concreet voor de vennoten van Veneco dat 
zij geen marktbevraging moeten organiseren om van de diensten van Veneco gebruik te kun-
nen maken. 

Om de in-house leer te kunnen toepassen, moeten een aantal voorwaarden cumulatief ver-
vuld worden:
1. De gemeente die Veneco een opdracht toevertrouwt, moet samen met de andere deelne-

mende aanbestedende overheden op Veneco een toezicht uitoefenen zoals op hun eigen 
diensten.

2. Meer dan 80 % van de activiteiten van Veneco behelst de uitvoering van taken die Veneco 
zijn toegewezen door de deelnemende gemeenten (of door rechtspersonen die door de 
gemeenten gecontroleerd worden).

3. Er is geen participatie van privékapitaal in Veneco. 
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Er werd in een verhoogde versnelling werk gemaakt van verschillende dossiers. Door de 
opmaak van een planning, het aanwerven van nieuwe medewerkers en het introduceren van 
de methode van de workshop draaide Veneco vanaf 2014 opnieuw op volle toeren. 

Het grootste dossier in uitvoering was en is nog steeds ‘De Prijkels’ met een totale uitgeef-
bare oppervlakte van 55 ha. De afgelopen jaren doorliepen we de verschillende administra-
tieve procedures gaande van het verkrijgen van de onteigeningsmachtiging tot het doorlo-
pen en effectief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning. 2018 werd het jaar van 
de uitvoering. 

In de conceptontwikkeling gaat steeds meer aandacht uit naar duurzaamheid en hernieuw-
bare energie. 

Ook revitalisering van oude terreinen is een goede zaak. Er werd een eerste reconversiepro-
ject uitgevoerd in Destelbergen dat nagenoeg onmiddelijk was uitverkocht. 

Een overzicht van onze realisaties van 2013 tot 2018:
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INFRASTRUCTUUR OMGEVINGSAANLEGPROJECT

Panhuis

Burgstraat

Balgerhoeke

Broeken 

Kunstdal

Rieme Noord

De Meire

Moerakker

Bedrijven-park 
Maldegem

Singelken  
(incl. 2de fase)

De Prijkels

GEMEENTE

DESTELBERGEN 

EEKLO

EVERGEM 

GAVERE

KNESSELARE

MALDEGEM 

SINT-LAUREINS

 
DEINZE  

KRUISHOUTEM  
NAZARETH

PROJECT
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a/  De Prijkels - Nazareth-Deinze-Kruishoutem

b/  Kunstberg - Eeklo

c/ Zaubeek - Zulte-Kruishoutem

Ook transformatie is een beleidslijn waarop we graag inzetten: 

Op nieuwe bedrijventerreinen streven we ernaar de beeldkwaliteit te bewaken en zo 
mogelijk te versterken. Sinds 2013 is het parkmanagement op volgende tereinen 
opgestart: 
• Assenede AKMO II
• Destelbergen Panhuis
• Merelbeke Neringsweg
• Sint-Laureins Singelken
• Zulte Dries 
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INFRASTRUCTUUR OMGEVINGSAANLEGPROJECT

Legen Heirweg

Veneco-Eke 

Bedrijvenpark 
Maldegem

Zaubeek

PROJECT

nvt

GEMEENTE

GAVERE

NAZARETH / 
DE PINTE

MALDEGEM 

ZULTE / 
KRUISHOUTEM

PROJECT
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De laatst gerealiseerde woonverkaveling is ‘Onderdale’ in Knesselare. Een 2de fase van dit 
project staat op de planning. 

In Gavere werd er voor een woningbouwproject gezocht naar private partner. Aan drie con-
sortia van architecten/promotoren werd gevraagd een ontwerp uit te tekenen tegen een ver-
goeding. Vooral de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit van het voorgestelde pro-
ject was beslissend in de keuze. Het consortium Alheembouw, B2Ai en Denis Dujardin kwam 
als laureaat uit de bus. In 2018 startten de bouwwerken en enkele maanden later was reeds 
75 % van de wooneenheden verkocht.

Nieuwe verkavelingen zijn niet meer in ontwikkeling, er werd wel ingezet op duurzame inbrei-
dingsprojecten. Zo begeleidt Veneco het kernversterkend project in Merelbeke ‘Site 
Hebbelynck’. 

In Wachtebeke engageerden we ons voor een zeer uitzonderlijk project in Vlaanderen. De 
gemeente is eigenaar van een perceel bouwgrond die zij wensen in te zetten voor de realisa-
tie van hun sociaal woonbeleid. We zochten en vonden een privaat ontwikkelaar die de 
woningen bouwt en via een langlopend contract in verhuur brengt aan een Sociale 
Huisvestingsmaatschappij. 

Een overzicht van onze realisaties van 2013 tot 2018:
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INFRASTRUCTUUR OMGEVINGSAANLEGPROJECT

Ter Wilgen

Ter Ide

De Weverij

Onderdale 1

Onderdale 2

Site Hebbelinck

Kapel Leihoek

GEMEENTE

DEINZE

EKE

GAVERE

KNESSELARE 

KNESSELARE

MERELBEKE

ZULTE 

PROJECT



29

W
O

O
N

P
R

O
JE

C
TE

N

a

b

a/  De Weverij - Gavere © Steenoven

b/  De Weverij - Gavere © Alheembouw - B2Ai - Denis Dujardin
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Begin 2013 tot eind 2018 kenmerkte zich als een periode waarin de afdeling ruimtelijke plan-
ning een ongekende verbreding van haar activiteiten kende. 

De verbreding deed zich zowel voor in de diepte als in de breedte.

Enerzijds werden tal van nieuwe soorten opdrachten uitgevoerd. We maakten niet alleen 
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) op, maar organiseerden ook workshops ter voorberei-
ding van de opmaak van RUP’s. Verder maakten we masterplannen op, begeleidden onze 
vennoten bij de opmaak van kerkenbeleidsplannen en initieerden de opmaak van een 
beleidsplan in 2 pilootgemeenten (Merelbeke en Nazareth).

Ook projectregie zag het levenslicht. Bij projectregie doen de gemeenten beroep op ons 
voor de begeleiding van concrete bouwprojecten of inbreidingsprojecten zoals de bouw 
van een school, sporthal of woonproject. Ook nieuw waren de bemiddelingsopdrachten. 
Hierbij neemt Veneco de rol op van onafhankelijk bemiddelaar om tussen de gemeente en 
een private ontwikkelaar tot een compromis te komen en zo tot concrete realisaties op het 
terrein.

Naast voormelde opdrachten bleek dat de gemeenten ook de voorbije 6 jaar heel frequent 
op ons een beroep deden om hun dienst omgeving te ondersteunen bij heel concrete dos-
siers. Het ging hierbij doorgaans om ondersteuning door een tijdelijke onderbemanning 
van hun dienst. We werden ook gevraagd om advies te geven bij ingewikkelde dossiers.

De verbreding uitte zich door het feit dat de afdeling ruimtelijke planning de voorbije 6 jaar 
projecten uitwerkte voor 23 van de 25 aangesloten gemeenten. Het team groeide zo al snel 
van 2 naar 6 medewerkers.

STEDENBOUW 
EN RUIMTELIJKE 
PLANNING

a & b/ Projectregie reconversie van de schoolsite ‘Dreef 10' · Zomergem © Dierendonck Blanke Architecten

c/ Infomoment herbestemming kerken (06-12-2016)
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E34 - ANTWERPEN

E17 - ANTWERPEN

E17 - KORTRIJK

E40 - BRUSSEL

E34 - KNOKKE-HEIST

E40 - OOSTENDE

SINT-LAUREINS

ASSENEDE

KAPRIJKE
EEKLO

MALDEGEM
ZELZATE

LOCHRISTI

WACHTEBEKE

EVERGEM
WAARSCHOOT

LOVENDEGEM

ZOMERGEM

KNESSELARE

AALTER

NEVELE

DEINZE

ZULTE

KRUISHOUTEM

NAZARETH

GAVERE

MERELBEKE

OOSTERZELE

DE PINTE MELLE

DESTELBERGEN

a

a/ RUP Boelare - Eeklo

b/  Oostelijk OR - Gavere

c/ Recreatie - Wachtebeke
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GASSENEDE RUP Bassevelde: 2014

ASSENEDE RUP ECA-site: 2018
ASSENEDE RUP Wasserij - droogkuis Van Zele: 2018
DESTELBERGEN Kwartier Beervelde: 2013
DESTELBERGEN Zonevreemde woningen: 2015
DESTELBERGEN Achterhaalde industriezones: 2014
DESTELBERGEN Centrum 2: 2014
EEKLO Landbouwgebied ten zuiden N49: 2015
EEKLO RUP Boelare: 2017
EVERGEM RUP BOMMELS: 2016
GAVERE Oostelijk OR: 2014
GAVERE Markt: 2013
GAVERE RUP Stationstraat - herziening: 2016
GAVERE De Weverij: 2017
KAPRIJKE Herziening Sportcentrum: 2018
KAPRIJKE Zonevreemde bedrijven: 2018
KNESSELARE Onderdaele: 2013
KNESSELARE De Baere: 2017
KNESSELARE Knesselare centrum: 2017
LOCHRISTI Woondichtheden: 2018
MELLE Steevliet: 2015
MELLE Brusselsesteenweg: 2016
MELLE Lijsternest: 2015
NAZARETH Robert Orlentvijver: 2015
NEVELE GRS: 2018
WACHTEBEKE RUP Zonevreemde bedrijven: 2016
WACHTEBEKE RUP Recreatie: 2017
ZELZATE RUP Rijkswachtlaan: 2014
ZELZATE RUP Sport en recreatie: 2014
ZULTE Vijverman: 2015
ZULTE Stanssens-Demartin: 2017
ZULTE RUP Vlasbedrijven: 2107
ZOMERGEM Mispelare: 2017
ZOMERGEM Oostwinkeldorp II: 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

b c
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STREEK- 
ONTWIKKELING
Er zijn drie subregio’s in het Venecogebied: het Meetjesland, de Leie-Scheldestreek en de 
Oostrand van Gent. Deze regio’s worden gedifferentieerd benaderd. De ondersteuning vanuit 
Veneco naar de streekwerking is afhankelijk van de specifieke vragen die komen uit de 
betreffende subregio, maar kan ook uitgerold worden voor het volledige Venecogebied. 

De afdeling Streekontwikkeling startte begin 2016. De eerste stap was een burgemeesters-
overleg voor elke subregio. Ondertussen organiseren we 2 burgemeestersoverleggen en 2 
algemeen directeursoverleggen: telkens voor het Meetjesland en voor Leie-Schelde- 
Oostrand. 

In het Meetjesland bestaat een langere traditie van streekwerking en gingen de gemeenten 
akkoord om de bijdrage voor de streekwerkingsmiddelen in beheer van Veneco te geven. Dat 
leidde tot de opstart van enkele projecten voor streekontwikkeling in het Meetjesland: 
Meetjesland = Klimaatgezond, de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Meetjesland 
en de medewerking aan het project Hergebruik hoeves (getrokken door de provincie Oost-
Vlaanderen). Deze projecten lieten toe om een stafmedewerker energie en klimaat en een 
parttime archeoloog aan te werven.

Naar aanleiding van de ESF-oproep ‘Versterkt Streekbeleid’ gingen we in 2016 op vraag van 
de burgemeesters in overleg met verschillende partners: stad Gent, de provincie Oost-
Vlaanderen en BGTS Kanaalzone. Onder de samenwerking ‘Regionetwerk Gent’ dienden we 
een dossier in. Het uitgangspunt voor de samenwerking is de demografische transitie in 
onze regio: tegen 2050 zullen er volgens prognoses in het werkingsgebied ongeveer 100.000 
inwoners bijkomen. Deze transitie brengt tal van maatschappelijke, ruimtelijke, economi-
sche en ecologische uitdagingen met zich mee. We organiseren Regiolabs om samen met 
lokale besturen, sociale partners en kennisinstellingen werk te maken van een gedragen 
streekvisie en streekagenda.
De goedkeuring van het ESF-dossier, waarvan Veneco promotor is, liet toe om 2 stafmede-
werkers aan te werven met expertise op vlak van mobiliteit en lokale economie.
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VLAAMSE 
ENERGIELENING
Veneco startte deze dienstverlening in 2011 met 11 vennoten, toen nog onder de noemer 
FRGE-lening, Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. Eind 2018 waren 23 gemeenten 
aangesloten. 

Vanaf 1 januari 2015 werden alle rechten en plichten overgeheveld naar het Vlaams Gewest. 
Dit betekende een wijziging van benaming naar Vlaamse Energielening. Veneco trad vanaf 
dan op als Energiehuis. 

Op 19 mei 2017 werd er een besluit tot wijziging van de energielening goedgekeurd. Dit hield 
het volgende in:
• Uitbreiding van de proiritaire doelgroep met beschermde afnemers en personen met een 

belastbaar inkomen van € 30.060 (2017).
• Introductie van de renteloze kredietlijn.
• Introductie van de 1 %-lening voor niet commerciële instellingen en coöperatieve 

vennootschappen.
• Verhoging van het maximale leenbedrag van € 10.000 naar € 15.000.
• Verlenging van de looptijd van 5 jaar naar 10 jaar voor de prioritaire doelgroep, VZW's en 

coöperatieve vennootschappen.
• Per 1 januari 2019 wordt de energielening beperkt tot de prioritaire doelgroep, VZW's en 

coöperatieven. Deze 2 laatste genoten nog tot eind december 2019 van de energie- 
lening.

Veneco stelde aan elke gemeente een samenwerking voor om de rentelast voor al haar inwo-
ners te dragen voor alle aanvragen in 2018. De gemeenten Merelbeke, Deinze, Eeklo, 
Lovendegem, Nevele, Kaprijke, Sint-Laureins, Waarschoot en Zulte tekenden hierop in.

Bovenstaande wijzigingen zorgden voor een toevloed van aanvragen in 2018. 
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Contracten per gemeente sinds opstart 2011 - 2018

MERELBEKE

EEKLO

DEINZE

ZULTE

EVERGEM

DE PINTE

LOVENDEGEM

MELLE

DESTELBERGEN

NEVELE

MALDEGEM

LOCHRISTI

ZELZATE

ASSENEDE

AALTER

KNESSELARE

NAZARETH

WACHTEBEKE

KAPRIJKE

WAARSCHOOT

GAVERE

SINT-LAUREINS

ZOMERGEM

GEMIDDELDE

25015050 2001000

WJ 7 (+6/2018 tem 12/2018)

WJ6

WJ 1-2-3-4-5
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a/ & b/ Ondertekening eerste renteloze energielening in Merelbeke
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DEINZE

EEKLO

MALDEGEM

ZELZATE

ZULTE

MERELBEKE

DESTELBERGEN

EVERGEM

DE PINTE

MELLE

NAZARETH

LOCHRISTI

ASSENEDE

GAVERE

WACHTEBEKE

KNESSELARE

AALTER

LOVENDEGEM

NEVELE

SINT-LAUREINS

WAARSCHOOT

ZOMERGEM

KAPRIJKE

16

16

16

14

14

12

11

10

8

8

8

7

6

6

6

5

4

4

3

2

2

1

0

179

Rente overname gemeenten

MERELBEKE

DEINZE

EEKLO

LOVENDEGEM

ZULTE

NEVELE

WAARSCHOOT

KAPRIJKE

SINT-LAUREINS

101

78

54

46

43

38

22

16

11
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JAARREKENING 
2013–2018
ACTIVA

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 
  
 20 OPRICHTINGSKOSTEN      
        
 21_28 VASTE ACTIVA 633.895,97 1.115.320,37 2.336.815,98 2.312.043,01 2.268.061,18 2.223.881,34
 21 Immateriële vaste activa 4.758,86 10.050,83 7.974,33 6.600,67 6.925,53 10.281,69
 22_27 Materiële vaste activa 625.080,51 1.100.212,94 2.323.785,05 2.304.512,34 2.260.205,65 2.205.979,65
 22 Terreinen en gebouwen 601.867,36 601.867,36 2.188.228,17 2.145.825,16 2.094.400,91 2.058.971,00
 23 Installaties, machines en uitrusting 11.545,32 26.134,63 46.137,19 58.172,46 66.574,21 56.510,63
 24 Meubilair en rollend materieel 11.667,83 13.957,79 89.419,69 100.514,72 99.230,53 90.498,02
 25 Leasing en soortgelijke rechten 0,00     
 26 Overige materiële vaste activa 0,00     
 27 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 0,00 458.253,16    
 28 Financiële vaste activa 4.056,60 5.056,60 5.056,60 930,00 930,00 7.620,00
 280_1 Verbonden ondernemingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 280 Deelnemingen 0,00     
 281 Vorderingen 0,00     
 282_3 Ondernemingen waarmee een 
  deelnemingsverhouding bestaat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 282 Deelnemingen 0,00     
 283 Vorderingen 0,00     
 284_8 Andere financiële vaste activa 4.056,60 5.056,60 5.056,60 930,00 930,00 7.620,00
 284 Aandelen 0,00     
 285_8 Vorderingen en borgtochten in contanten 4.056,60 5.056,60 5.056,60 930,00 930,00 7.620,00
        
 29_58 VLOTTENDE ACTIVA 29.497.809,73 26.236.400,88 27.682.399,05 38.756.447,74 53.441.249,49 72.381.402,91
 29 Vorderingen op meer dan één jaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 290 Handelsvorderingen 0,00     
 291 Overige vorderingen 0,00     
 3 Voorraden en bestellingen in uitvoering 11.439.292,91 11.438.477,79 14.451.826,12 25.328.775,83 30.806.756,37 36.933.858,91
 30_36 Voorraden 11.439.292,91 11.438.477,79 14.451.826,12 25.328.775,83 30.806.756,37 36.933.858,91
 30_31 Grond- en hulpstoffen 0,00     
 32 Goederen in bewerking 0,00     
 33 Gereed product 0,00     
 34 Handelsgoederen 0,00     
 35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop 11.439.292,91 11.438.477,79 14.451.826,12 25.328.775,83 30.806.756,37 36.933.858,91
 36 Vooruitbetalingen 0,00     
 37 Bestellingen in uitvoering 0,00     
 40_41 Vorderingen op ten hoogste één jaar 310.883,68 251.292,17 636.163,81 411.636,50 1.095.811,82 3.075.219,10
 40 Handelsvorderingen 288.877,55 251.292,17 610.329,61 373.044,84 1.052.177,81 2.998.182,33
 41 Overige vorderingen 22.006,13  25.834,20 38.591,66 43.634,01 77.036,77
 50_53 Geldbeleggingen 17.534.672,86 14.372.077,55 12.117.528,28 12.130.248,95 18.612.316,64 30.284.454,52
 50 Eigen aandelen 0,00     
 51_53 Overige beleggingen 17.534.672,86 14.372.077,55 12.117.528,28 12.130.248,95 18.612.316,64 30.284.454,52
 54_58 Liquide middelen 1.921,78 6.122,15 10.652,19 695.820,85 2.837.089,58 1.928.553,87
 490_1 Overlopende rekeningen 211.038,50 168.431,22 466.228,65 189.965,61 89.275,08 159.316,51
        
 20_58 TOTAAL VAN DE ACTIVA 30.131.705,70 27.351.721,25 30.019.215,03 41.068.490,75 55.709.310,67 74.605.284,25
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   2013 2014 2015 2016 2017 2018 
      
 10_15 EIGEN VERMOGEN 22.202.070,08 3.840.006,88 5.423.805,71 5.875.652,94 6.343.200,84 12.996.789,76 
       
 10 Kapitaal 1.949.880,30 1.949.880,30 2.340.250,00 2.340.250,00 1.747.000,00 1.747.000,00
 100 Geplaatst kapitaal 2.340.250,00 2.340.250,00 2.340.250,00 2.340.250,00 1.747.000,00 1.747.000,00
 101 Niet-opgevraagd kapitaal 390.369,70 390.369,70    
 11 Uitgiftepremies 179.637,30 179.637,30 718.380,11 718.380,11 782.554,43 782.554,43
 12 Herwaarderingsmeerwaarden 2.940,19 2.940,19 2.940,19 2.940,19 2.940,19 2.940,19
 13 Reserves 1.019.550,00 1.707.549,09 1.707.549,09 1.707.549,09 1.707.549,09 1.707.549,09
 130 Wettelijke reserve 291.300,00 291.300,00 291.300,00 291.300,00 291.300,00 291.300,00
 131 Onbeschikbare reserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1310 Voor eigen aandelen 0,00     
 1311 Andere 0,00     
 132 Belastingvrije reserves 0,00 1.416.249,09    
 133 Beschikbare reserves 728.250,00  1.416.249,09 1.416.249,09 1.416.249,09 1.416.249,09
 14 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 19.050.062,29  654.686,32 1.106.533,55 1.593.241,13 8.756.746,05
 15 Kapitaalsubsidies 0,00    509.916,00 
 19 Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief 0,00     
      
 16 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE 
  BELASTINGEN 5.091.110,14 8.382.424,19 6.986.876,05 6.053.298,98 7.169.101,41 10.192.138,81
 160_5 Voorzieningen voor risico's en kosten 5.091.110,14 8.382.424,19 6.986.876,05 6.053.298,98 7.169.101,41 10.192.138,81
 160 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0,00 880.768,53   138.925,00 1.889.517,29
 161 Fiscale lasten 0,00     
 162 Grote herstellings- en onderhoudswerken 0,00     
 163 Milieuverplichtingen 0,00     
 164_5 Overige risico's en kosten 5.091.110,14 7.501.655,66 6.986.876,05 6.053.298,98 7.030.176,41 8.302.621,52
 168 Uitgestelde belastingen 0,00     
        
 17_49 SCHULDEN 2.838.525,48 15.129.290,18 17.608.533,27 29.139.538,83 42.197.008,42 51.416.355,68 
 17 Schulden op meer dan één jaar 0,00 178.290,00 15.920.008,17 24.830.046,41 39.118.125,90 49.078.119,57
 170_4 Financiële schulden 0,00 178.290,00 15.920.008,17 24.830.046,41 39.118.125,90 49.078.119,57
 170 Achtergestelde leningen 0,00  11.899.567,76 11.899.567,76 12.179.525,76 12.179.525,76
 171 Niet-achtergestelde obligatieleningen 0,00     
 172 Leasingschulden en soortgelijke schulden 0,00     
 173 Kredietinstellingen 0,00 178.290,00 4.020.440,41 12.930.478,65 26.938.600,14 36.898.593,81
 174 Overige leningen 0,00     
 175 Handelsschulden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1750 Leveranciers 0,00     
 1751 Te betalen wissels 0,00     
 176 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 0,00     
 178_9 Overige schulden 0,00     
 42_48 Schulden op ten hoogste één jaar 2.163.768,06 14.839.478,83 1.559.208,45 3.844.243,83 2.263.920,19 1.674.717,13
 42 Schulden op meer dan één jaar die binnen 
  het jaar vervallen 0,00  35.799,70 37.180,59 38.419,57 40.006,33
 43 Financiële schulden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 430_8 Kredietinstellingen 0,00     
 439 Overige leningen 0,00     
 44 Handelsschulden 1.276.148,89 464.804,62 999.664,62 3.445.327,78 1.902.479,77 1.115.632,63
 440_4 Leveranciers 1.276.148,89 464.804,62 999.664,62 3.445.327,78 1.902.479,77 1.115.632,63
 441 Te betalen wissels 0,00     
 46 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 0,00 14.790,00  50.000,00 100.000,00 100.000,00
 45 Schulden met betrekking tot belastingen, 
  bezoldigingen en sociale lasten 55.743,24 130.000,08 149.997,46 77.987,11 120.104,15 158.579,92
 450_3 Belastingen 6.945,84 69.800,88 19.039,72 17.779,24 25.199,56 41.090,57
 454_9 Bezoldigingen en sociale lasten 48.797,40 60.199,20 130.957,74 60.207,87 94.904,59 117.489,35
 47_48 Overige schulden 831.875,93 14.229.884,13 373.746,67 233.748,35 102.916,70 260.498,25
 492_3 Overlopende rekeningen 674.757,42 111.521,35 129.316,65 465.248,59 814.962,33 663.518,98
        
 10_49 TOTAAL VAN DE PASSIVA 30.131.705,70 27.351.721,25 30.019.215,03 41.068.490,75 55.709.310,67 74.605.284,25
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1) De materiële vaste activa
 Na de gerechtelijke verwerving van de gronden in de Panhuisstraat besliste de Raad van 

Bestuur in de legislatuur 2007 – 2012 over te gaan tot de bouw van Veneco’s eigen kan-
toorgebouw. Tot dan huurde Veneco ruimte. Eind november 2015 namen we onze intrek 
in het nieuwe kantoorgebouw. Het gebouw is een laag energiegebouw en betekende voor 
Veneco een investering van 1,9 miljoen euro. Hiervan werd 65 % gefinancierd met eigen 
middelen. 

2) De voorraden
 De voorraad onroerende goederen bestemd voor verkoop kende in de periode 2013 – 

2018 een stijging met meer dan 30 %. Veneco slaagde erin om voor een aantal projecten 
belangrijke stappen vooruit te zetten. In absolute cijfers resulteerde dit in een stijging van 
de onroerende goederen bestemd voor verkoop van 11,4 miljoen euro naar 36 miljoen 
euro eind 2018. In dit bedrag zit zowel de aankopen van de gronden zelf, als de infrastruc-
turering van de terreinen. 

3) De geldbeleggingen 
 Veneco is een financieel gezonde intercommunale. Het inschatten van de benodigde 

financiële middelen is geen eenvoudige oefening omdat we afhankelijk zijn van verschil-
lende externe factoren. Voorbeelden hiervan zijn de onderhandelingen bij de verwerving 
van onroerende goederen, planningsprocessen, afleveren onteigeningsmachtigingen, 
afleveren vergunningen, startdatum werken, aanvang commercialisatie, economisch 
groei of vertragingen… 

 Om het hoofd te kunnen bieden aan deze moeilijk voorspelbare factoren is er beslist om 
steeds een financiële buffer aan te houden van ongeveer 10 miljoen euro. 

Op de passivazijde onderscheiden we volgende belangrijke posten:
1) Het eigen vermogen 
 Het eigen vermogen van Veneco is gedaald van 22,2 miljoen euro naar 12,9 miljoen euro 

eind 2018. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de gedeeltelijke terugneming van aan-
delen van de stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen in 2013, de uitkering van het 
superdividend in 2015, de uittrede van de stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen in 
2016. De herschikking van de aandelen van de grote aandeelhouders zal in de toekomst 
ook nog een impact hebben op het eigen vermogen. 

 Een stevig eigen vermogen is een belangrijk element bij externe financiering. Doordat bij 
de uitkering van het superdividend de vennoten van Veneco bereid waren een deel terug 
in te brengen via een achtergestelde lening tot 31-12-2034, had dit een positief effect 
naar de banken toe voor de externe financiering op korte en middellange termijn. Dit 
effect is wel beperkt in de tijd, daarom is het belangrijk dat Veneco de komende jaren 
haar eigen vermogen terug kan opbouwen.

2) De voorzieningen 
 Volgens de boekhoudkundige normen is het belangrijk een correcte inschatting te doen 

van de nog te verwachten kosten bij de aanleg van bedrijventerreinen en woonzones. 
Waar nodig leggen we voorzieningen aan. 
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voor de vastbenoemden) en de voorziening voor het innovatiefonds. 
 Om zo een corrrect mogelijke inschatting te maken van de toekomstige pensioenlast 

voor de vastbenoemden is aan een actuaris gevraagd de toekomstige pensioenlast te 
berekenen. Voor 3 vastbenoemde personeelsleden moest eind 2018 een voorziening aan-
gelegd worden van 1,8 miljoen euro.

 De Raad van Bestuur besliste op 19-05-2016 om een innovatiefonds op te richten. 5 % van 
de gerealiseerde omzet uit de bedrijventerreinen wordt jaarlijks toegewezen aan het inno-
vatiefonds. Met de middelen uit het innovatiefonds kunnen we nieuwe innovatieve projec-
ten opstarten. Eind 2018 zit 1,2 miljoen euro in het innovatiefonds. Omdat de ontwikke-
ling van greenfields in een afbouwscenario zit, zal de besteding van deze middelen 
gespreid in de tijd moeten gebeuren.

3) De schulden
Veneco ging in de afgelopen legislatuur verschillende leningen aan:
Een eerste lening van 12,1 miljoen euro kreeg Veneco van haar vennoten omdat zij bereid 
waren een deel van hun superdividend terug in te brengen in de vennootschap via een 
achtergestelde lening. 
Een krediet van 700.000 euro was nodig om het kantoorgebouw van Veneco te financie-
ren. Dit wordt terugbetaald op 15 jaar en is gewaarborgd door een hypothecair 
mandaat.
Daarnaast was Veneco ook genoodzaakt om vanaf 2015 kredieten af te sluiten voor de 
financiering van haar projecten. De financiering van deze projecten is in hoofdzaak 
bestemd voor de grotere projecten zoals het bedrijventerrein ‘De Prijkels’ in Deinze-
Nazareth-Kruishoutem (aankoop van 90 ha grond) en het Bedrijvenpark in Maldegem 
(aankoop van 33 ha grond). In totaal sloten we voor de projecten 35 miljoen euro kre-
dieten af. Dit zijn bulletleningen waarvan het kapitaal na 5 jaar in één keer wordt 
terugbetaald. 

Solvabiliteitsratio, verhouding eigen vermogen/totaal vermogen 
Veneco streeft ernaar om een solvabiliteitsratio aan te houden van minimum 30 %. Dit is ook 
statutair verankerd. Aangezien de achtergestelde lening van de vennoten ook achtergesteld 
is ten aanzien van de banken, mag op korte en middellange termijn bij de berekening van de 
solvabiliteitsratio rekening gehouden worden met deze achtergestelde lening. 

   2013 2014 2015 2016 2017 2018
        

  Eigen vermogen 22.202.070,08 3.840.006,88 5.423.805,71 5.875.652,94 6.343.200,84 12.996.789,76

  Achtergestelde lening   11.899.567,76 11.899.567,76 12.179.525,76 12.179.525,76

  Totaal vermogen 30.131.705,70 27.351.721,25 30.019.215,03 41.068.490,75 55.709.310,67 74.605.284,25

  Solvabiliteitsratio 73,68% 14,04% 57,71% 43,28% 33,25% 33,75%
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   2013 2014 2015 2016 2017 2018
        
 70_76A Bedrijfsopbrengsten 5.451.717,65 2.904.851,91 7.309.775,97 12.733.388,14 14.251.725,63 27.950.793,33
 70 Omzet 5.316.485,07 1.606.170,78 2.440.646,43 913.018,61 8.104.929,76 20.660.591,14
 71 Voorraad goederen in bewerking 
  en gereed product en bestellingen in 
  uitvoering: toename (afname) (+)/(-) -456.655,07 1.046.071,25 3.568.601,85 10.899.289,43 4.805.244,08 5.142.435,74
 72 Geproduceerde vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 74 Andere bedrijfsopbrengsten 591.887,65 252.609,88 1.300.527,69 920.840,10 1.340.941,79 2.147.716,45
 76A Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 0,00 0,00 0,00 240,00 610,00 50,00
        
 60_66A Bedrijfskosten 5.572.527,29 6.411.974,49 7.544.312,83 12.102.378,29 13.064.213,97 20.491.222,27
 60 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 2.950.634,95 995.810,38 4.316.145,58 10.477.170,97 10.211.517,83 15.241.171,37
 600_8 Aankopen 2.950.634,95 995.810,38 4.316.145,58 10.477.170,97 10.211.517,83 15.241.171,37
 609 Voorraad: afname (toename) (+)/(-) 0,00     
 61 Diensten en diverse goederen 543.823,06 1.163.220,34 1.961.407,89 958.392,86 731.313,59 1.143.400,80
 62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 643.535,07 778.723,67 1.127.963,18 1.475.291,30 1.558.775,93 1.944.794,18
 630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op 
  oprichtingskosten, op immateriële en 
  materiële vaste activa 11.373,47 16.788,21 98.322,27 102.760,51 111.540,87 117.430,73
 631_4 Waardeverminderingen op voorraden, op 
  bestellingen in uitvoering en op handels-
  vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) -286.588,12 1.046.886,37 555.253,52 22.339,72 -672.736,46 -984.666,80
 635_8 Voorzieningen voor risico's en kosten: 
  toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) 
  (+)/(-) 1.709.748,86 2.410.545,52 -514.779,61 -933.577,07 1.115.802,43 3.023.037,40
 640_8 Andere bedrijfskosten 0,00    6.598,47 4.484,22
 649 Als herstructureringskosten geactiveerde 
  bedrijfskosten (-) 0,00     
 66A Niet-recurrente bedrijfskosten 0,00    1.401,31 1.570,37
        
 9901 Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) -120.809,64 -3.507.122,58 -234.536,86 631.009,85 1.187.511,66 7.459.571,06
        
 75_76B Financiële opbrengsten 265.201,59 238.902,43 74.812,25 39.538,73 16.381,22 220.592,72
 75 Recurrente financiële opbrengsten 265.201,59 238.902,43 74.812,25 39.538,73 16.381,22 220.592,72
	 750	 Opbrengsten	uit	financiële	vaste	activa	 0,00	 	 	 	 	
 751 Opbrengsten uit vlottende activa 260.239,44 238.897,34 74.801,27 39.054,66 16.159,20 20.850,52
	 752_9	 Andere	financiële	opbrengsten	 4.962,15	 5,09	 10,98	 484,07	 222,02	 199.742,20
	 76B	 Niet-recurrente	financiële	opbrengsten	 0,00	 	 	 	 	
        
 65_66B Financiële kosten 1.859,59 3.840,76 58.309,02 218.432,33 296.395,80 483.555,60
 65 Recurrente financiële kosten 1.859,59 3.840,76 58.309,02 218.432,33 296.395,80 483.555,60
 650 Kosten van schulden 0,00 2.374,68 10.051,64 217.147,69 294.736,66 482.152,77
 651 Waardeverminderingen op vlottende activa 
  andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering 
  en handelsvorderingen: toevoegingen 
  (terugnemingen) (+)/(-) 0,00     
	 652_9	 Andere	financiële	kosten	 1.859,59	 1.466,08	 48.257,38	 1.284,64	 1.659,14	 1.402,83
	 66B	 Niet-recurrente	financiële	kosten	 0,00	 	 	 	 	
        
 76 Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 880.768,53 0,00 0,00 0,00
 760 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen 
  op immateriële en materiële vaste activa    
	 761	 Terugneming	van	waardeverminderingen	op	financiële	
  vaste activa     
 762 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke 
  risico's en kosten     
 763 Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa      
 764/9 Andere uitzonderlijke opbrengsten   880.768,53   
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   2013 2014 2015 2016 2017 2018
        
 66 Uitzonderlijke kosten 0,00 880.768,53 7.931,73 0,00 0,00 0,00
 660 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen 
  op oprichtingskosten, op immateriële en materiële 
  vaste activa   
	 661	 Waardeverminderingen	op	financiële	vaste	activa	 	 	 	 	 	
 662 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: 
  toevoegingen (bestedingen)     
 663 Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa   7.931,73   
 664 Andere uitzonderlijke kosten  880.768,53    
 669 Als herstructeringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten      
        
 9903 Winst (Verlies) van het boekjaar vóór 
  belasting (+)/(-) 142.532,36 -4.152.829,44 654.803,17 452.116,25 907.497,08 7.196.608,18
       
 780 Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 0,00     
 680 Overboeking naar de uitgestelde belastingen 0,00     
       
 67_77 Belastingen op het resultaat (+)/(-) 60.117,97 63.099,66 116,85 269,02 807,56 33.103,26
 670_3 Belastingen 60.117,97 63.099,66 116,85 269,02 811,75 33.103,27
 77 Regularisering van belastingen en terugneming 
  van voorzieningen voor belastingen 0,00    4,19 0,01
       
 9904 Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 82.414,39 -4.215.929,10 654.686,32 451.847,23 906.689,52 7.163.504,92
       
 789 Onttrekking aan de belastingvrije reserves 0,00     
 689 Overboeking naar de belastingvrije reserves 0,00     
       
 9905 Te bestemmen winst (verlies) van het 
  boekjaar (+)/(-) 82.414,39 -4.215.929,10 654.686,32 451.847,23 906.689,52 7.163.504,92
       
 

  RESULTAATVERWERKING      
 
   2013 2014 2015 2016 2017 2018
   
 9906 Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 21.016.495,46 14.834.133,19 654.686,32 1.106.533,55 2.013.223,07 8.756.746,05
 (9905) Te bestemmen winst (verlies) van het 
  boekjaar (+)/(-) 82.414,39 -4.215.929,10 654.686,32 451.847,23 906.689,52 7.163.504,92
 14P Overgedragen winst (verlies) van het vorige 
  boekjaar (+)/(-) 20.934.081,07 19.050.062,29  654.686,32 1.106.533,55 1.593.241,13
       
 791_2 Onttrekking aan het eigen vermogen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 791 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 0,00     
 792 aan de reserves 0,00     
       
 691_2 Toevoeging aan het eigen vermogen 0,00 687.999,09 0,00 0,00 0,00 0,00
 691 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 0,00     
 6920 aan de wettelijke reserve 0,00     
 6921 aan de overige reserves 0,00 687.999,09    
       
 (14) Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 19.050.062,29 0,00 654.686,32 1.106.533,55 1.593.241,13 8.756.746,05
       
 794 Tussenkomst van de vennoten in het verlies 0,00     
       
 694_7 Uit te keren winst 1.966.433,17 14.146.134,10 0,00 0,00 419.981,94 0,00
 694 Vergoeding van het kapitaal 1.966.433,17 14.146.134,10   419.981,94 
 695 Bestuurders of zaakvoerders 0,00     
 696 Werknemers 0,00     
 697 Andere rechthebbenden 0,00     
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O BEDRIJFSOPBRENGSTEN 
Veneco haalde haar belangrijkste inkomsten in de afgelopen legislatuur nog altijd uit de ont-
wikkeling van bedrijventerreinen en het bouwrijp maken van woonzones. Dit evolueerde van 
55 % van de totale bedrijfsopbrengsten bij het begin van de legislatuur naar 73 % van de 
totale bedrijfsopbrengsten bij het einde van de legislatuur. Deze omzet kan afhankelijk van 
de verkoopbare bedrijfspercelen sterk schommelen van jaar tot jaar. Dit is ook gebruikelijk 
voor de activiteiten van Veneco. 
Maar Veneco heeft er ook voor gekozen om haar activiteiten te verbreden en nog meer ten 
dienste te staan van haar vennoten en de streek. Dit vertaalt zich in andere bedrijfsop-
brengsten. De opbrengsten uit dienstverlening stegen van 114.130 euro bij het begin van de 
legislatuur naar 517.379,35 euro eind 2018.
Daarnaast is Veneco er ook in geslaagd om in 2017 voor het eerst Europese subsidies naar 
de streek te halen. Een eerste voorschot werd uitbetaald begin 2018. 

BEDRIJFSKOSTEN
Aankopen: het structureel aankopen en infrastructureren van bedrijventerreinen in de afge-
lopen legislatuur wordt weerspiegeld in de cijfers. De aankopen en infrastructuurwerken 
stegen van 2,9 miljoen euro bij het begin van de legislatuur naar 15,2 miljoen euro eind 2018.
Diensten en diverse goederen: in deze kosten zitten enerzijds de algemene werkingskosten, 
maar eveneens de kosten voor bedrijventerreinen die volledig uitverkocht zijn. Ook de kos-
ten voor de transformatie van het bedrijventerrein in Eke – Nazareth zitten hierin vervat. Dit 
komt duidelijk tot uiting in het jaar 2015. 
Personeelskosten: de personeelskosten stegen van 643.000 euro naar 2 miljoen euro eind 
2018. Dit is hoofdzakelijk door de groei van het personeelsbestand van 8 werknemers (7,4 
VTE) begin 2013 naar 24 werknemers (22 VTE) eind 2018. De automatische indexering van 
de wedden maakt hier ook deel van uit. 
Afschrijvingen: de afschrijvingen zijn ten opzichte van het begin van de legislatuur aanzien-
lijk gestegen door de investering in een eigen kantoorgebouw voor Veneco. 
Waardeverminderingen op voorraden: de kostprijs van de voorraden in de boekhouding 
wordt telkens getoetst aan de actuele economische toestand en haalbare verkoopprijzen. 
Als boekhoudkundig de kostprijs niet in overeenstemming is met de gevraagde verkoopprijs 
wordt waar nodig waardeverminderingen op bedrijventerreinen of woonzones geboekt. 
Mogelijke oorzaken: aanzienlijke vertraging in de planningsprocessen, vertraging in de ver-
kopen door vertraging in de economische groei… 

FINANCIËLE OPBRENGSTEN EN KOSTEN
Veneco belegt op relatief korte termijn (tijdshorizon 3 jaar). De laatste jaren zijn we gecon-
fronteerd met zeer lage rentes aan inkomstenzijde. 
Door het aangaan van de lening voor de financiering van Veneco’s kantoorgebouw en de 
lening voor de financiering van de projecten stijgen de kosten van schulden ten opzichte van 
het begin van de legislatuur. 

WINST VAN HET BOEKJAAR
Net als bij de omzet kan ook de winst van het boekjaar sterk verschillen van jaar tot jaar. Het 
boekjaar 2014 werd uitzonderlijk afgesloten met een aanzienlijk verlies tengevolge van 
noodzakelijke voorzieningen die moesten aangelegd worden voor verschillende bedrijven-
terreinen en 0,9 miljoen euro verplichte taks provisie. De overige boekjaren slaagden we er 
telkens in om het boekjaar positief af te sluiten.
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Het personeelsbestand van Veneco groeide de afgelopen legislatuur van 8 werknemers (7,4 
VTE) in 2013 naar 24 werknemers (22 VTE) eind 2018. 

Door de verbreding van de activiteiten was deze groei noodzakelijk. De afdeling projectont-
wikkeling werd versterkt met een aankoper en 2 projectcoördinatoren. De afdeling ruimte 
breidde uit met 2 ruimtelijk planners en een stafmedewerker handhaving. 
De afdeling streekontwikkeling is nieuw gestart in 2017 en breidde ondertussen uit met een 
stafmedewerker mobiliteit, een stafmedewerker lokale economie, een stafmedewerker ener-
gie en klimaat en een archeoloog. 

De meerderheid van de werknemers is tewerkgesteld met een contract van onbepaalde duur. 
Personeelsleden die werken op gesubsidieerde projecten hebben een contract van bepaalde 
duur. 
Bij het begin van de legislatuur was er 1 man in dienst en 7 vrouwen. Met de uitbreiding van 
het team is ook het genderevenwicht hersteld.

SOCIALE BALANS 

 Codes Tijdens het boekjaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 
  Gemiddeld aantal werknemers 8 13 14 17 23 24
 1001 Voltijds 5 11 10 11 17 17
 1002 Deeltijds 3 2 4 6 6 7
 1003 Totaal in voltijdse equivalenten 7,4 12,6 13,2 15,5 21,5 22
 
  Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst 8 13 14 17 23 24
 110 Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 7 13 14 17 21 17
 111 Overeenkomst voor een bepaalde tijd 1    2 7
 112 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk      
 113 Vervangingsovereenkomst      
  Totaal in voltijdse equivalenten 7,4 12,6 13,2 15,5 21,5 22
 
  Volgens het geslacht en het studieniveau      
 120 Mannen 1 5 6 7 10 11
 1200 Lager onderwijs      
 1201 Secundair onderwijs      
 1202 Hoger niet-universitair  2 2 3 2 2
 1203 Universitair onderwijs 1 3 4 4 8 9
  Totaal in voltijdse equivalenten 1 5 6 6,7 9,7 10,2
 121 Vrouwen 7 8 8 10 13 13
 1210 Lager onderwijs      
 1211 Secundair onderwijs  1 1 1 1 1
 1212 Hoger niet-universitair 2 2 2 2 3 3
 1213 Universitair onderwijs 5 5 5 7 9 9
  Totaal in voltijdse equivalenten 6,4 7,6 7,2 8,8 11,8 11,8
 
 1013 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 11.335 12.644 18.577 23.741 28.105 34.182
 1011 Voltijds 7.662 9.938 14.073 17.282 20.945 26.232
 1012 Deeltijds 3.673 2.706 4.504 6.459 7.160 7.950
 
 1023 Personeelskosten 643.535,07 778.723,67 1.127.963,18 1.475.291,30 1.558.775,93 1.944.794,18
 1021 Voltijds 396.301,08 639.955,10 835.377,88 1.140.230,53 1.126.248,68 1.492.476,77
 1022 Deeltijds 247.233,99 138.768,57 292.585,30 335.060,77 432.527,25 452.317,41

Staat van tewerkgestelde personen
Werknemers waarvoor de onderneming een dimona-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister
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INLEIDING

Veneco wil een duidelijke visie uitwerken voor haar toekomstige werking. Uit de besprekin-
gen die in 2014 met de gemeentebesturen werden gevoerd, kwamen twee centrale vragen 
naar voor:
•  Welke diensten wil Veneco in de toekomst aanbieden aan de gemeenten 
 (of welke diensten verlangen de gemeenten van Veneco).
•  Hoe en op welke manier wil Veneco zich in de toekomst inlaten met 

‘streekontwikkeling’.

De Raad van Bestuur richtte een “denkgroep” op om hierover een advies uit te werken. Dit 
advies is de basis voor verdere bespreking op de RVB van Veneco en voor besprekingen 
met alle vennoten die in de volgende maanden zullen worden gevoerd.

DE DENKGROEP BESTOND UIT VOLGENDE LEDEN:

Politici  Yves Deswaene  burgemeester Lochristi  Open VLD
 Chris De Wispelaere  burgemeester Lovendegem  CD&V
 Frank De Vis  schepen Melle  N-VA
 Rudy Van Cronenburg  burgemeester Wachtebeke  SPa
 Servaas Van Eynde  schepen Assenede  Groen
Deskundigen  Filip De Rynck  UGent
 Bart Van Herck  Idea Consult
 Koenraad De Ceuninck  UGent
 Luc Jolie  gemeentesecretaris Aalter
 Bjorn Heirbrandt  kabinetschef gouverneur
Veneco  Danny Claeys  voorzitter Veneco, burgemeester Nazareth
 Karel Debaere  waarnemend directeur Veneco
 
Het secretariaat werd waargenomen door Veronique Verstraeten, secretaris Veneco.

De denkgroep vergaderde drie keer in de periode februari - april 2015.

BIJLAGE
ADVIES VAN DE DENKGROEP 20.05.15
AANGEVULD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ 
DD. 26.05.2015
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WAT ZIJN DE OPDRACHTEN VAN EEN 
INTERCOMMUNALE VOOR STREEKONTWIKKELING? 
WAT DOET VENECO OP VANDAAG?

In Vlaanderen bestaan er 11 intercommunales voor streekontwikkeling, zowat allemaal 
opgericht in de jaren 60. Nagenoeg alle intercommunales zijn bij hun oprichting gestart 
met het aanleggen van bedrijventerreinen, het opmaken van stedenbouwkundige plannen 
en het realiseren van verkavelingen en woningen. Dat waren in de zestiger jaren de priori-
teiten voor streekontwikkeling.

Vele intercommunales hebben hun dienstenaanbod ondertussen gediversifieerd, en hebben 
er een reeks activiteiten aan toegevoegd: natuur en milieu, mobiliteit, ICT, reconversie... 
Het begrip streekontwikkeling kreeg een bredere inhoud.

In dit hoofdstuk bekijken wij wat de taken zijn van een intercommunale voor streekontwik-
keling en situeren wij Veneco binnen dit globale kader.

Veneco

Interwaas
Igean IOK

Interleuven

Igemo

Haviland

DDSWVI

Leiedal
Solva
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Bedrijvigheid en lokale economie  Bedrijventerreinen
 Lokale economie
 Diensten aan ondernemers

Bestuur  Ondersteuning lokaal en regionaal beleid
 Veiligheid

Cultuur, onderwijs en vrije tijd  Erfgoed
 Onderwijs
 Vrije tijd en cultuur

Grondbeleid

ICT en GIS  ICT
 GIS

Milieu, natuur en duurzaamheid  Duurzaamheid en Klimaat
 Energie
 Milieu
 Natuur
 Water

Mobiliteit

Publieke Ruimte

Ruimtelijke ordening  Landschap en open ruimte
 Ondersteuning gemeentelijke dienst RO
 Verordeningen
 Studies
 Wettelijke planinstrumenten
 Ondersteuning werkgroepen RO

Welzijn

Wonen Ondersteuning gemeentelijk woonbeleid
 Ondersteuning regionaal woonbeleid
 Projectontwikkeling wonen
 Diensten aan woningzoekenden

1.1 INTERCOMMUNALES VOOR STREEKONTWIKKELING 
WERKEN OP VELE DOMEINEN

VLINTER (vereniging van vlaamse intercommunales voor streekontwikkeling) heeft een 
globaal overzicht gemaakt van de domeinen waarop de intercommunales voor streekont-
wikkeling op vandaag werkzaam zijn. De invulling verschilt van intercommunale tot 
intercommunale.
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OP VERSCHILLENDE SCHAALNIVEAUS

1.2.1 Schaalniveau 1
Dienstverlening aan de afzonderlijke gemeentebesturen

De intercommunale fungeert hier als gespecialiseerde dienstverlener van en voor de 
gemeentebesturen, die studies maakt en projecten ontwikkelt voor elke gemeente 
afzonderlijk

Vb:  opmaak RUP
opmaak gemeentelijk mobiliteitsplan
aanleg bedrijventerrein
opmaak ICT-plan voor gemeente
opmaak natuurontwikkelingsplan
project dorpskernvernieuwing uitwerken en regisseren
juridische bijstand
expertise bij restauratiewerken , geklasseerde gebouwen, erfgoed
…

1.2.2 Schaalniveau 2
Intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten faciliteren en organiseren = 

samenwerking tussen alle betrokken gemeenten of tussen een beperkte groep 
gemeenten op vlakken die tot de gemeentelijke bevoegdheden behoren en waarvoor 
schaalvergroting voordelen biedt

De intercommunale samenwerking kan op verschillende manieren worden georganiseerd.
Enkele voorbeelden:
Schepenen en ambtenaren kunnen worden samengebracht voor kennisuitwisseling.

Vb: overleg schepenen ruimtelijke ordening
De gemeenten kunnen onderling samenwerkingsverbanden of projecten opzetten rond 
bepaalde materies.

Vb: groepsaankopen informaticamateriaal
Samenwerkingsverband rond gemeentelijke websites
De gemeenten kunnen samen met de intercommunale aan gemeente grensoverschrijdende 
projecten werken.

Vb: opmaak intergemeentelijk mobiliteitsplan
De intercommunale kan een expertise opbouwen voor een groep van gemeenten.

Vb: archeologische expertise
 juridische expertise

De rol of de dienstverlening van de intercommunale kan met andere woorden verschil-
lende vormen aannemen: projectontwikkelaar, advies- en kenniscentrum, studiebureau, 
project- of procesbegeleiding, programmaregie, kennisuitwisseling, permanente of ad hoc 
personeelsondersteuning.
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Speler in de regionale ontwikkeling en de stem van de gemeenten laten horen = 
samenwerking met gemeenten en andere partijen binnen en buiten de regio

Vb:  uitwerken van energieplan voor de streek met alle regionale partners
samenwerking met Voka / Unizo/ provincie/ POM over economische ontwikkeling
besprekingen tussen regio en De Lijn

1.3 WELKE ROL SPEELT VENECO OP VANDAAG?

Op welke domeinen is Veneco actief?
Veneco is vooral (bijna uitsluitend) gekend als ontwikkelaar van bedrijventerreinen en ook
als ontwerper van stedenbouwkundige plannen. In mindere mate zijn er ook projecten van
woningbouw (verkavelingen) en projecten van stads- of dorpskernvernieuwing.

Op welke schaalniveaus werkt Veneco?
Veneco treedt voornamelijk op als dienstverlener aan de individuele gemeenten.
Veneco is niet erg actief op vlak van intergemeentelijke samenwerking.
Veneco is ook geen actieve speler op het regionale niveau. Samenwerken met het
middenveld en andere bestuursniveaus komt zelden voor.
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WAT WIL VENECO DOEN IN DE TOEKOMST?
WAT ZIJN DE PRIORITEITEN VOOR DE WERKING 
VAN VENECO IN DE VOLGENDE JAREN?

2.1 GELEIDELIJKE UITBOUW VAN DE ACTIVITEITEN VERTREKKENDE 
VAN DE NODEN VAN DE GEMEENTEBESTUREN

De denkgroep pleit ervoor om Veneco verder uit te bouwen, maar op een geleidelijke manier.

Qua activiteiten kan het best worden vertrokken met een versterking en verdieping van de 
bestaande activiteitsvelden (bedrijventerreinen en stedenbouw). Deze activiteitsvelden 
kunnen breder en innovatiever worden ingevuld dan op vandaag.
Zo werken wij verder op de bestaande sterktes van Veneco.
Voor een uitbreiding van het takenpakket houden we de focus in de eerste plaats op grond-
gebonden activiteiten (omvat naast bedrijventerreinen en stedenbouw ook wonen, grond-
beleid, natuur, milieu, archeologie,…), maar kan ook een verdere invulling, rond andere the-
ma’s, worden bepaald in overleg met de gemeentebesturen. 

Vb: handhavingsbeleid milieu, gemeenschappelijke aankoop informatica…

Qua schaalniveaus kan het best worden ingezet op schaalniveau 1 (diensten aan de 
gemeenten) en schaalniveau 2 (intergemeentelijke samenwerking). Op deze manier zal de
basis worden gelegd om geleidelijk aan ook het derde schaalniveau (regionale werking) uit 
te bouwen.
Het is evenwel nodig dat Veneco zo snel mogelijk ook de eigenheid van diverse subregio’s
en haar werking erkent en haar werking daar deels op afstemt. (Dit is een vraag die vooral
vanuit het Meetjesland wordt gesteld). Een versterking van de bestuurlijke samenwerking 
in de subregio’s kan hiervoor de aanzet vormen.
Deze thema’s worden verder uitgewerkt in de hoofdstukken 3 en 4.

2.2 NIET ALLES WILLEN DOEN, NIET ALLES ZELF DOEN, 
NIET STEEDS MET ALLE GEMEENTEN

Veneco moet zijn dienstenpakket uitbreiden, maar moet ook precies bepalen wat ze wil 
doen en niet wil doen.

Niet alles willen doen
Veneco moet niet op alle vlakken willen actief zijn. Er zijn gebieden waarop andere
organisaties meer expertise hebben zoals de persoonsgebonden materies (jeugd, sport,
cultuur, welzijn en zorg) of thema’s als landschap of toerisme.

Niet alles zelf doen
Veneco moet ook niet alles op vlak van intergemeentelijke samenwerking zelf willen doen.
Gemeenten kunnen sommige samenwerkingen ook onder mekaar organiseren, steunend 
op de kracht van één of meerdere “trekkende” gemeenten. Veneco kan desgewenst helpen 
om dergelijke samenwerkingsverbanden op te zetten.

Vb:  juridische expertise uitbouwen op basis van samenwerking tussen juristen 
 uit verschillende gemeenten
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Veneco moet niet altijd werken voor de 25 gemeenten samen, maar kan dit ook doen voor
kleinere clusters van enkele gemeenten. Gemeenten verschillen van elkaar in organisatie 
en strategie en hebben bijgevolg verschillende behoeften. Bovendien is de schaal van 25 
gemeenten niet voor alles het aangewezen schaalniveau. De subregio’s zijn voor sommige 
samenwerkingen beter geschikt, maar ook samenwerkingsverbanden met 3 of 4 gemeen-
ten kunnen zinvol zijn.

2.3 VERSTERKEN VAN DE SAMENWERKING MET DE GEMEENTEBESTUREN

Belangrijk aandachtspunt voor Veneco is het versterken van de band met de gemeentebe-
sturen bij het uitvoeren van haar taken. Er moeten methodes ontwikkeld worden waarbij de 
gemeentebesturen Veneco niet beschouwen als een extern studiebureau, maar waarbij zij 
intens betrokken worden en samenwerken bij het opmaken van studies en de uitvoering van 
projecten. De onlangs ingevoerde methode van de workshops is een goed voorbeeld van 
een intense en efficiënte manier van samenwerken.

Een nog sterkere band tussen gemeentebesturen zou kunnen tot stand komen, als er zoals 
in sommige andere intercommunales zou worden gewerkt met het systeem van de “exclu-
sieve dienstverlening”. Hierbij kiezen de gemeenten ervoor om voor sommige diensten 
exclusief beroep te doen op hun intercommunale. Anderzijds verbindt de intercommunale 
er zich toe om voor deze specifieke diensten alleen te werken voor die gemeenten die zich 
inschrijven op deze dienst. Dit systeem biedt zowel procedurele als financiële voordelen.

2.4 SAMENWERKEN MET ANDERE STREEKORGANISATIES

Op streekniveau moet er efficiënter worden gewerkt. Dit betekent waar het kan: minder 
organisaties, minder overlappingen tussen organisaties, minder dubbel werk, betere aan-
sturing. Veneco moet afstemmen met organisaties die gelijklopende doelstellingen 
hebben. 

Vb: Woonwijzer op vlak van wonen, provincie op vlak van mobiliteit…

Een aantal regionale organisaties zien op vandaag hun middelen verminderen en hebben 
moeilijkheden om hun werking verder te zetten. Hier is een opportuniteit weggelegd voor 
een herschikking van de regionale werking. Wij stellen vast dat organisaties als Netwerk 
Meetjesland, KLAD archeologie en Resoc vragende partij zijn voor een sterkere samenwer-
king of zelfs een overname door Veneco van bepaalde activiteiten. Hierbij moeten wij ver-
mijden dat er vooral discussies worden gevoerd over structuren en niet over de inhoud. In 
de eerste plaats bekijken wij aan welke noden van de gemeentebesturen deze samenwer-
kingsverbanden een antwoord geven (gaven) en onderzoeken wij of Veneco de meest 
geschikte organisatie is om dit over te nemen.

Veneco moet ook allianties aangaan met hogescholen, universiteiten en ondernemingen 
uit de regio, teneinde een triple helix ‘overheid, onderwijs en ondernemers’ te ontwikkelen.



Bedrijventerreinen Ontwikkelen bedrijfsgronden  +  Realiseren ijzeren voorraad  1

 Parkmanagement  +  Ook te onderzoeken voor  1
   oudere terreinen  

 Reconversie van oude  -  Wordt opgestart in 2015  1
 panden en sites 

 Revitaliseren van oude +   1
 bedrijventerreinen van Veneco 

Diensten aan Verhuren bedrijfspanden -   1
ondernemers 

 Verkopen bedrijfspanden  -   1

Overleg  Intergemeentenlijke -    2
lokale economie werkgroep economie

55

B
IJ

LA
G

E

3/ 
DE TOEKOMSTIGE WERKDOMEINEN VAN VENECO

Om meer in detail te onderzoeken wat de noden zijn van de gemeentebesturen op het vlak
van intercommunale samenwerking kan worden teruggevallen op:
1. het takenpakket van de gemeentebesturen: zie productencatalogus vlaanderen voor 

lokale besturen http://productencatalogus.vlaanderen.be/taxonomy/term/11
2. de activiteiten van de 11 intercommunales voor streekontwikkeling: lijst opgemaakt door 

VLINTER (Vlaamse intercommunales voor streekontwikkeling)
3. de bestaande samenwerkingsverbanden in het werkgebied van Veneco:
 lijst opgemaakt op basis van de resultaten van de regioscreening

De lijst van activiteiten van de 11 intercommunales voor streekontwikkeling bleek het een-
voudigst als vertrekpunt, omdat hierin gesynthetiseerd wordt op welke vlakken gemeente-
besturen in Vlaanderen al samenwerken binnen de intercommunales voor streekontwikke-
ling. Deze lijst is uiteraard niet beperkend.
De denkgroep is van oordeel dat het wenselijk is het activiteitenveld van Veneco uit te 
breiden om te beantwoorden aan nieuwe maatschappelijke noden. Ze adviseert ook om te
vertrekken vanuit de sterktes die Veneco op sommige domeinen ontwikkeld heeft en in 
tweede orde te zoeken naar andere activiteiten op basis van de concrete noden van de 
gemeenten.

3.1 VERSTERKEN VAN DE HUIDIGE ACTIVITEITENVELDEN VAN VENECO
Voor de versterking van de activiteiten vertrekken wij in eerste instantie van de bestaande
activiteiten en kijken hoe wij die op een interessante manier kunnen aanvullen.

Veneco   Schaal
vandaag Bemerkingen niveau
 
  1  2  3

BEDRIJVIGHEID 
EN LOKALE ECONOMIE
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  1  2  3

WONEN

Veneco   Schaal
vandaag Bemerkingen niveau
 
  1  2  3

STEDENBOUW

Advies  Adviesverlening en  +   1
 planologische ondersteuning
 gemeenten

Ondersteuning  Werkgroep intergemeentelijk -    2
 overleg R.0.

Ruimtelijk plannen  Opmaak structuurplannen  +   1 2

 Opmaak RUP  +

 Regionale plannen en studies -    2  3

 Beeldkwaliteitsplannen  -   1  2

Verordeningen  Stedenbouwkundige en +   1
 verkavelingsverordeningen

Stads- en Inventaris probleemgebieden -   1
dorpskern (kankerplekken)
vernieuwing

 Ontwikkelingsschetsen voor -  Opgestart in 2015
 probleemgebieden

Aanleg openbaar Uitwerken schetsontwerpen -   1
domein publieke ruimte

Begeleiding  Leegstandsregister  +  1

 Ondersteuning gemeentelijk -   1
 woonbeleid

 Intergemeentelijke -
 werkgroep woonbeleid

Studies  Opmaak lokaal -   1
 toewijzingsreglement

 Woningbehoeftestudie  -   1

Projectontwikkeling  Projectregie woonprojecten  -  Meer nadruk leggen op 1
   inbreidingsprojecten
   Opgestart 2015

 Verkavelingen  +   1

 Renovatieprojecten -   1

 Omvorming van oude -   1
 bedrijfsites naar woonzones
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  1  2  3

MILIEU, NATUUR EN DUURZAAMHEID

Veneco   Schaal
vandaag Bemerkingen niveau
 
  1  2  3

GRONDBELEID

Grondverwerving voor derden -   1

Ondersteuning gemeenten bij onteigeningen -   1

Opmetingen door eigen landmeter -   1

Eigen schatter ten dienste van gemeentebesturen -   1

Duurzaamheid  Intergemeentelijke -    2
 duurzaamheidsambtenaar

Energie  Ondersteuning van -   1
 gemeenten

 Ontwikkelen van regionale -   1  2
 energiestrategie

 Samenaankoop energie  -    2

 Verstrekken goedkope +   1
 energieleningen
 (Vlaamse regering)

Milieu  Intergemeentelijk overleg -    2
 milieu (ambtelijk)

 Intergemeentelijk overleg -    2
 milieu (politiek)

 Ondersteuning milieubeleid -   1
 van gemeenten

 Intergemeentelijke -    2
 milieuhandhaving

Natuur  Opmaak bermbeheerplannen  -   1  2

Water  Ondersteuning van -   1
 gemeenten bij watertoets

3.2 ONDERZOEK NODEN VAN DE GEMEENTEN IN FUNCTIE 
VAN NIEUWE ACTIVITEITSVELDEN

Voor het onderzoek van de noden van de gemeentebesturen aan nieuwe diensten vertrek-
ken wij in eerste instantie van de diensten die reeds door meerdere andere intercommuna-
les voor streekontwikkeling worden aangeboden. Deze lijst is niet limitatief.
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GIS / ICT

BESTUUR

Veneco   Schaal
vandaag Bemerkingen niveau
 
  1  2  3

Veneco   Schaal
vandaag Bemerkingen niveau
 
  1  2  3

Veneco   Schaal
vandaag Bemerkingen niveau
 
  1  2  3

Veneco   Schaal
vandaag Bemerkingen niveau
 
  1  2  3

MOBILTEIT

ERFGOED EN ARCHEOLOGIE

 Mobiltieitsplannen en -   1  2  3
 verkeersstudies

 Intergemeentelijke werkgroep -    2
 mobiliteit

 Intergemeentelijke -  Mogelijke samenwerking  2
 erfgoedcel  COMEET e.a.
 
 Cel archeologie  -  Vraag gesteld aan Veneco naar  2
   aanleiding verdwijnen KLAD
   (meetjesland)

GIS  Gis advies en ondersteuning  -   1  2

ICT  Gemeenschappelijke -    2
 aankoop informatica (hard en
 software)

 Begraafplaatsenbeheer met -   1
 ICT
 
 Opmaken gemeentelijk ICT -   1
 plan

Ondersteuning Ondersteuning -    2
lokaal beleid burgemeestersconferenties

Veiligheid  Gemeenschappelijke dienst    2
 preventie en bescherming op 
 het werk
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De bespreking over een uitbreiding van het takenpakket in functie van de noden van de 
gemeenten moet in de eerste plaats met de gemeentebesturen worden gevoerd. Dit kan 
onder meer gebeuren op het burgemeestersoverleg. Maar ook de schepenen en secretaris-
sen moeten hierbij betrokken worden.

Wij stellen volgende methode en timing voor:

•  bespreking op de raad van bestuur Veneco  19 mei en 25 aug 2015
•  ronde van de schepencolleges juni – september 2015
•  bespreking op het overleg van burgemeesters
•  bespreking op het overleg van de secretarissen
•  bespreking op de raad van bestuur  16 oktober 2015
•  conclusies voorleggen op de algemene vergadering 03 december 2015 

In 2016 kan de implementatie worden opgestart.
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DE RELATIE VENECO EN DE STREEK (STREKEN)

4.1 UITDAGING
Een intercommunale voor streekontwikkeling moet langs de ene kant voldoende groot zijn 
(in aantal inwoners) om specialisten in bepaalde domeinen te kunnen recruteren maar 
langs de andere kant voldoende dicht staan bij de gemeentebesturen, een sterke band heb-
ben met de gemeentebesturen, worden aangevoeld als “hun” intercommunale.
De concrete werking van intercommunales in Vlaanderen laat zien dat kleinere intercom-
munales voor streekontwikkeling, die voor een “samenhangende” streek werken, meestal 
het beste werk leveren en het meest gedragen worden door de gemeentebesturen.
Wij stellen ook vast dat grotere intercommunales steeds meer de richting uitgaan van een 
opsplitsing in regionale werkingen.
Maar wat zijn de regio’s waarvoor Veneco werkt en hoe gaan wij daar mee om?

4.2 VASTSTELLINGEN I.V.M. HET WERKINGSGEBIED VAN VENECO
4.2.1 Veneco is in zijn geheel, één van de drie streken in de provincie Oost-Vlaanderen
Uit de regioscreening blijkt dat het werkingsgebied van Veneco in zijn geheel bestaat uit
gemeenten die op vele vlakken samenwerken. Het is daarmee één van de drie “grote
streken” van Oost-Vlaanderen.

Uit regioscreening: Dwarsdoorsnede 1

(Clusters van gemeenten delen minstens 25 % dezelfde samenwerkingsverbanden.)
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Uit regioscreening: Dwarsdoorsnede 2

(Clusters van gemeenten delen minstens 50 % dezelfde samenwerkingsverbanden.)

4.2.2 Het werkingsgebied van Veneco bestaat uit 4 subregio’s
Het werkingsgebied van Veneco bestaat uit vier subgebieden die een nog sterkere
onderlinge samenwerking hebben (zie regioscreening)

•  Stad Gent
•  Meetjesland  centrumstad Eeklo
•  Leie-Scheldestreek  centrumstad Deinze
•  Oostelijke kant van Gent  centrumgemeente Lochristi
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Zoals reeds vermeld moet een intercommunale voldoende groot zijn om voor haar opdrach-
ten specialisten te kunnen aantrekken, maar langs de andere kant ook dicht genoeg bij de 
gemeenten staan. Hoe kunnen wij daar een concreet antwoord op geven?

4.3.1. Opsplitsen van Veneco is geen goede optie
Veneco in drie intercommunales (één per subregio) opsplitsen is geen goede optie. 
Een eerste reden is dat een aantal zaken beter gebeuren op het niveau van de subregio’s,
maar dat ook aan aantal zaken beter kunnen gebeuren op het niveau van het gehele
werkgebied van Veneco.
Een tweede reden is dat drie intercommunales te klein zouden zijn om elk goede specialis-
ten te kunnen aantrekken. Uit de praktijk blijkt dat een werkingsgebied van minimum 
250.000 – 300.000 inwoners hiervoor noodzakelijk is.

4.3.2. De subregio’s vragen een specifieke aanpak
Maar tegelijkertijd blijkt dat de diverse subgebieden hun eigen specifieke aanpak nodig 
hebben: een gemeente uit de Leie-Schelde streek ligt niet wakker van sommige problemen 
in Meetjesland en omgekeerd.
De subregio’s verschillen op vandaag ook sterk wat betreft de uitbouw van hun regionale
overlegstructuren.

4.3.3. Voorstel van organisatie
Daarom stellen wij voor de werking het volgende voor:
• De diensten van Veneco blijven gecentraliseerd om voldoende gespecialiseerde  

mensen te kunnen aantrekken en inzetten.

• Er worden drie regionale werkingen opgestart:
• Algemene aansturing

Deze worden aangestuurd door het overleg van burgemeesters in elk substreek.
(Dit overleg van burgemeesters bestaat in 2 van de 3 streken)
Deze kunnen op de drie schaalniveaus (diensten voor de gemeenten, intergemeen-
telijke samenwerking, regionale samenwerking) projecten voorstellen en initiatie-
ven nemen.

Vb:  Op niveau 1 (dienstverlening aan de gemeenten)
 - het opstarten van een juridische expertengroep uit de gemeenten
Op niveau 2 (intergemeentelijke samenwerking)
 - groepsaankoop informatica hard- en software met één gemeente als trekker
 - intergemeentelijk mobiliteitsplan opmaken voor subregio X
 - juridische dienst opstarten voor X aantal gemeenten
Op niveau 3 (regionale werking)
 - ontwikkelen van een energiestrategie voor subregio Y

Ondersteunend aan deze werking kan ook overleg met de gemeentesecretarissen
worden georganiseerd.
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Rond deze projecten en initatieven worden werkgroepen opgestart met de betrok-
ken schepenen en/of secretarissen en/of ambtenaren en/of maatschappelijk 
middenveld.

• Ondersteuning door Veneco
Veneco stelt medewerkers ter beschikking om dit overleg van de burgemeesters,
schepenen/ambtenaren/middenveld te ondersteunen.

•  Band tussen Veneco en subregionale werking
 De band tussen de subregio’s en Veneco wordt ook op bestuurlijk vlak gelegd door (bij-

voorbeeld) het opnemen van de voorzitters van de 3 conferenties van burgemeesters in 
de Raad van Bestuur en het Directiecomité van Veneco.

5/ 
FINANCIERING VAN DE WERKING

5.1 PRINCIPES VAN FINANCIERING
Financiering van de dienstverlening aan de gemeentebesturen (zie 1.2.1)
Opdrachten die specifiek voor één gemeente of voor een groep van gemeenten worden
uitgevoerd, worden betaald door de betrokken gemeente(n).
Bv Opmaak RUP
Opmaak structuurplan
Opmaak mobiliteitsplan
…

Financiering van de samenwerking tussen de gemeentebesturen en regionale
werking (zie 1.2.2 en 1.2.3).
De begeleiding van de conferenties van burgemeesters en van de werkgroepen zoals
beschreven onder 4.3.3. worden betaald door Veneco.
Indien concrete regionale projecten en initiatieven worden opgestart, waar Veneco bij 
betrokken is, is het mogelijk dat Veneco een deel van de ontwikkelingskosten mee betaalt.

Bronnen van financiering
De financiering door Veneco waarvan hierboven sprake is, komt uit verschillende bronnen:
1.  betaalde prestaties door gemeenten en groepen van gemeenten
2.  winsten uit realisatie bedrijventerreinen
 (geen winsten in 2015 en 2016, maar terug te verwachten vanaf 2017-2018)
3.  projectsubsidies uit Vlaamse, Federale of Europese fondsen
 (inzetten van medewerker die zich speciaal hierop toelegt? Of rol voor de provincie?)
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DE MEERWAARDE

Het geheel van de voorgestelde maatregelen moest in de eerste plaats voordelen opleveren 
voor de gemeentebesturen.

Kort samengevat zijn deze:
1. Een betere dienstverlening aan de gemeentebesturen door in te spelen op nieuwe 

noden.
2. Intergemeentelijke samenwerking brengt efficiëntiewinst en kwaliteitswinst.
3. De subregio’s krijgen de mogelijkheid om zelf prioriteiten te bepalen.
4. De aansturing van de projecten en initiatieven komt dichter bij de gemeentebesturen te 

liggen. Burgemeesters, secretarissen, schepenen en middenveld worden sterker 
betrokken.

5. Bundeling van expertise met andere organisaties en de mogelijkheid om overlappingen 
tussen structuren weg te werken. Op termijn kan dit leiden tot een beperking van het 
aantal structuren en betere aansturing.

7/ 
EN NU

Doel is om tegen eind 2015 deze nota te finaliseren met de Raad van Bestuur van Veneco 
en met alle vennoten.
In 2016 kunnen een aantal proefprojecten worden uitgetest.
Tegen eind 2016 zijn wij klaar om, met de gemeenten die dit wensen, door te starten met 
een slagkrachtigere intercommunale Veneco.
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Panhuisstraat 1
B-9070 Destelbergen

T: 09/ 251 22 22
e-mail: info@veneco.be

WWW.VENECO.BE


