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Veneco is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 

21 gemeenten in de ruime regio rond Gent. Veneco werkt 

voor de gemeenten Aalter, Assenede, Deinze, Destelbergen, 

De Pinte, Eeklo, Evergem, Gavere, Kaprijke, Kruisem, 

Lievegem, Lochristi, Maldegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, 

Oosterzele, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.

Naast kerntaken inzake gemeentelijke dienstverlening, 

gaat Veneco uit van nieuwe noden van gemeentebesturen 

door intergemeentelijke samenwerking te stimuleren en het 

uitrollen van een regionale werking, die nauw aansluit bij de 

maatschappelijke realiteit.

Veneco wil de gemeenten ondersteunen in hun beleid 

inzake mobiliteit en verkeer. Wanneer de gemeente of 

stad op zoek is naar de juiste expertise om een bepaalde 

opdracht of studie uit te voeren, kan zij beroep doen op 

Veneco. Door het bundelen van eigen expertise met die 

van externe studiebureaus, wil Veneco de lokale besturen 

ondersteunen bij hun verkeers- en mobiliteitsbeleid.

Ondersteuning 
MObiliteits- en 
Verkeersbeleid

Contactgegevens

Tim Scheirs
Stafmedewerker mobiliteit Veneco
Panhuisstraat 1
9070 Destelbergen

E: tim.scheirs@veneco.be
T: 09/218.98.39

Met ondersteuning van 



Hoe?

Wat?
Elke vraag ter ondersteuning van het lokale mobiliteitsbeleid 

kan in principe voorgelegd worden: van een kleine eenvoudige 

adviesvraag tot grote verkeerskundige- en mobiliteitsopdrachten. 

In de eerste plaats onderzoeken we of we met onze eigen 

expertise aan de vraag kunnen voldoen. Indien nodig vragen we 

via het raamcontract aanvullingen van studiebureaus.  

Bijvoorbeeld:

• sneltoets en/ of gemeentelijk mobiliteitsplan;

• mobiliteitsprojecten; start- en projectnota;

• verkeersstructuurschetsen - verkeerscirculatieplannen;

• modusplannen (fietsbeleidsplan, deelmobiliteit, …);

• verkeersonderzoeken;

• conceptueel wegontwerp;

• vertegenwoordiging/ belangenbehartiging van de gemeente bij

  regionale projecten.

Wat niet?
In principe is elke vraag bespreekbaar. Maar door het zeer brede 

werkveld van verkeer en mobiliteit zijn bepaalde opdrachten niet 

voorzien in het aanbod.

Bijvoorbeeld: 

• technisch uitwerken van infrastructuurprojecten en maken van

  opmetingsplannen;

• uitvoering en werfopvolging;

• moberstudies;

• intensieve participatietrajecten met stakeholders en bewoners.

  (eventuele terugkoppeling op een bewonersoverleg of 

  verkeersraad voor een bepaalde opdracht kan);

• overnemen van reguliere en gemeente-specifieke operationele

  taken van de verkeers- of mobiliteitsambtenaar in

  rechtstreekse contacten met de burger;

• specifieke verkeersjuridische opdrachten zoals de opmaak

  van een signalisatieplan;

• taken die tot het takenpakket van de verkeerspolitie behoren.

Waarom?
Lokale uitdagingen op vlak van mobiliteit en verkeer zijn vaak erg 

divers. Wanneer de eigen administratie een bepaalde vraag niet kan 

opvangen, is het uitschrijven van een bestek de meest logische stap. 

Maar om een opdracht procedureel uit te schrijven, is er nog vaak 

een grote kloof te overbruggen. De markt is niet altijd geïnteresseerd 

om hierop in te tekenen. Het aanbod vanuit Veneco wil net die kloof 

gaan invullen, waardoor steden en gemeenten vlot en flexibel de

De gemeente kaart een probleemstelling aan bij Veneco, in 

samenspraak wordt vervolgens een heldere opdrachtomschrijving 

uitgewerkt.

Veneco maakt een indicatieve offerte en een plan van aanpak. De 

gemeente krijgt hierdoor een inschatting van de kostprijs. 

Indien akkoord, gunt de gemeente de opdracht aan Veneco met 

een collegebeslissing en aanduiding van een contactpersoon.

De opdracht neemt aanvang met een startoverleg bij de 

gemeente. Er gaat altijd minstens één plaatsbezoek door. 

De opdracht wordt uitgevoerd, in nauw overleg met het 

gemeentebestuur.

Oplevering (eventueel met tussentijdse prestaties indien er 

deelopdrachten zijn bepaald).

Enkel de werkelijk gepresteerde uren worden gefactureerd.

Kostendelend
Veneco is een kostendelende vereniging en fungeert als verlengd 

lokaal bestuur voor de aangesloten gemeenten. Dit betekent onder 

andere dat een gemeente rechtstreeks kan gunnen aan Veneco en 

dat de eigen gepresteerde uren door Veneco niet BTW-plichtig zijn. 

Rollen
Gemeenten: 

• blijven steeds opdrachtgever, een opdracht start of

  eindigt met expliciet akkoord van de gemeente;

• hebben de burger als klant;

• brengen gebiedskennis in. 

Veneco:

• vertaalt de probleemstelling vanuit de gemeente naar een  

  pragmatische opdrachtomschrijving; 

• blijft na gunning ook opdrachthouder volgens de bepalingen 

  van de kostendelende vereniging;

• is uitvoerder van de opdracht en kwaliteitsbewaker;

• heeft het gemeentebestuur als klant; 

• brengt een regionaal perspectief in de opdracht en werkt waar

  mogelijk sectoroverschrijdend.

Studiebureaus:

Veneco sloot – conform wetgeving overheidsopdrachten – een 

raamcontract af met Tractebel Engineering NV en Mint NV. Zij:

• werken in onderaanneming van Veneco;

• leveren specifieke expertise aan (vb. verkeersmodelering, 

  parkeerorganisatie, …).

nodige expertise en 

mankracht inzetten om hun 

mobiliteitsuitdagingen een 

te pakken.


