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De burgemeesters van de Westhoek kwamen op vrijdag 21 januari voor de eerste keer dit jaar bijeen
in hun vernieuwde samenstelling. De burgemeester van Kortemark gaf begin dit jaar de sjerp door
aan zijn opvolger Toon Vancoillie, die nu namens de gemeente deel uitmaakt van het
Westhoekoverleg.
Het voornaamste punt op de agenda was het project “bestuurlijke strategie Westhoek”. Dit traject
werd in de zomer van 2010 opgestart door het Westhoekoverleg, in samenwerking met de Provincie
West-Vlaanderen en resoc Westhoek. Dit project werd toegewezen aan de academische tandem
“Loopmans-Voets”, beide professoren aan de KU Leuven. Prof. Dr. Loopmans is verantwoordelijk
voor het uitvoeren van een sociaal-geografische analyse. Prof. Dr. Voets is verantwoordelijk voor
het formuleren van een aantal bestuurlijke uitgangspunten voor de streek.
De sociaal-geografische analyse is nu zo goed als afgerond. In het najaar van 2010 werd een
geactualiseerde kaart van de Westhoek gemaakt voor wat betreft wonen, bevolking, de
aanwezigheid van voorzieningen, werk en economie, en fiscaliteit. De resultaten van deze analyse
kunnen worden teruggevonden via http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/bestuurskracht/ en
zullen nu in het voorjaar van 2011 als basis dienen voor het doorlopen van een bestuurlijk traject
met de regio o.l.v. Prof. Dr. Voets.
Dit bestuurlijk traject zal uit een kritische benadering van de eigen bestuurskracht (bereikbaarheid
van dienstverlening, beheer van vitale functies, professionale capaciteit en netwerkcapaciteit)
bestaan. Hierbij zal er speciale aandacht uitgaan naar de groep van plattelandsgemeenten enerzijds
en kleine steden en kustgemeenten anderzijds. Verder zal er ook werk worden gemaakt van een
inventaris en beschrijving van alle vormen van samenwerking die de afgelopen decennia tot stand
zijn gekomen in de streek. Dit wordt vervolgens aan een kritische analyse onderworpen.
Dit bestuurlijk traject moet uitmonden in een aantal aanbevelingen tot verbetering van de manier
waarop de lokale besturen en de vele manieren van samenwerking op Westhoekniveau op dit
moment functioneren. Door het leveren van deze inspanningen hopen de Westhoekgemeenten, de
Provincie en resoc Westhoek van onderuit een eerste aanzet te geven t.a.v. de Vlaamse regering, die
met het schrijven van een Groenboek interne staatshervorming heeft aangegeven werk te willen
maken van betere lokale besturen.
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