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Volgens artikel 12 en 13 van de algemene overeenkomst Interlokale Vereniging 
Westhoekpersoneel (WHP) dient er jaarlijks een jaarverslag en jaarrekening te 

worden opgemaakt.  Met de opmaak van dit document wordt er uitvoering 
gegeven aan deze bepalingen. 
 

Het beheerscomité kwam in die hoedanigheid in 2014 één keer bijeen op 21 
november 2014. 

 
Christof Dejaegher, burgemeester Poperinge is voorzitter van de interlokale 
vereniging. 

 
Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg, is sinds oprichting (2005) secretaris 

van de interlokale vereniging. 

 
Dit werkingsverslag 2014 werd goedgekeurd door het beheerscomité van de 
interlokale vereniging WHP op 19 juni 2015. 
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De beleidsdomeinen van de Interlokale 
Vereniging 
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De Interlokale Vereniging was in 2014 actief op vier beleidsdomeinen, m.n. 
intergemeentelijke samenwerking en coördinatie (Westhoekoverleg), 

milieubeleid, woonbeleid en jeugd 

1. Westhoekoverleg 

Het Westhoekoverleg is het samenwerkingsverband van alle Westhoekgemeenten 
sinds 1994.  Deze samenwerking behelst een viertal strategische doelstellingen: 
intergemeentelijke samenwerking, ondersteuning aan gemeenten, 

gemeenschappelijke belangenbehartiging en interbestuurlijk overleg. 
 

In 2014 maakten alle achttien steden en gemeenten van de drie 
arrondissementen (Diksmuide, Ieper en Veurne) van de Westhoek deel uit van 
het Westhoekoverleg.  Dit is in uitvoering van het in 2013 in de respectieve 

gemeenteraden goedgekeurde samenwerkingsprotocol 2014-2019 in het kader 
van Westhoekoverleg.   

 
Voor de uitwerking van dit protocol is een aanvullende overeenkomst 
'Westhoekoverleg' opgemaakt in het kader van de interlokale vereniging 

Westhoekpersoneel. 
 

De overeenkomst is aanleiding voor de tewerkstelling van een voltijdse 
coördinator en een voltijdse secretariaatsmedewerker. 
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2. Milieubeleid. 

In het kader van dit beleidsdomein zijn er twee aanvullende overeenkomsten 

afgesloten.  Enerzijds is er de aanvullende overeenkomst milieubeleid van de 
gemeenten Lo-Reninge, Vleteren en de West-Vlaamse Intercommunale die in 

2014 geleid heeft tot de intergemeentelijke tewerkstelling van een 
milieuambtenaar (IGMA), m.n. Lien Vlamynck.   
 

Anderzijds is er de aanvullende overeenkomst milieubeleid van de gemeenten 
Houthulst, Langemark-Poelkapelle en de West-Vlaamse Intercommunale die in 

2014 geleid heeft tot de intergemeentelijke tewerkstelling van een 
duurzaamheidsambtenaar (IGDA), m.n. Adelien Vergote. 
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3. Woonbeleid. 

 

In het najaar van 2007 werd een aanvullende overeenkomst goedgekeurd door 
de gemeenten Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge en Veurne. 

WoonWinkel West was een feit. Deze intergemeentelijke samenwerking 
(IGSW) werkt rond wonen en huisvesting.  
 

De herstructurering van de gemeentelijke sociale dienst van de gemeente 
Kortemark en de invoering van het grond- en pandendecreet hebben er o.a. toe 

geleid dat deze gemeente zich op 01.01.2012 heeft aangesloten bij de IGSW 
WoonWinkel West.  
 

Stad Diksmuide is juridische werkgever van het personeel. Het personeel is 
gehuisvest in het administratief centrum van Stad Diksmuide. 

 
Op 14 oktober 2011 werd het project in het kader van een open oproep opnieuw 
gesubsidieerd voor drie jaar, te starten vanaf 1 januari 2012.  In oktober van 

2014 werd door de Vlaamse minister van Wonen de derde subsidiëring 
goedgekeurd voor de projectperiode 2015-2017 

 
De  personeelsformatie ziet er als volgt uit 
□ 1 vte beleidscoördinator (niveau B3) via opdrachthouderschap Katrien Matte 

□ 1 vte woonwinkelmedewerkster (niveau B2) Annelies Defauw 

□ 1 vte administratief medewerker leegstand – woningkwaliteit 

(niveau C1) – vanaf 12 november 2014 Stijn De Vliegher 

□ ½  vte administratief medewerkster (niveau C1) Marieke Wallyn 

□ ½  vte administratief medewerkster (niveau C1) Karin Barra 

□ 1  vte  technisch medewerkster (niveau C1) Caroline Vanhaste   
 

Op 1 november 2014 verliet Katrien Debevere de woonwinkel. 

Bij deze personeelswissel werd de functie van woonwinkelverantwoordelijke 
geschrapt en werd een nieuwe functie van administratief medewerker, 

verantwoordelijk voor de administratie van leegstand en voor de administratie 
van woningkwaliteit gecreëerd. 
 

Van 28 februari tot eind 12 juni 2014 liep Jessie Lemaire, studente 
maatschappelijk werk aan de VSPW te Gent stage bij WWW. 
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4. Jeugdbeleid. 

In de loop van 2009 keurden de 18 Westhoekgemeenten de aanvullende 

overeenkomst 'Jeugd' goed: de start van het ‘impulsprogramma Jeugd in de 
Westhoek’.  Dit programma, opgevolgd vanuit het streekhuis Esenkasteel, krijgt 

in nauwe samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen vorm gedurende de 
periode april 2009 - mei 2012. 
 

In de loop van 2011–met steun van de lokale besturen- werd ondertussen 
intensief ingezet op de verdere toekomst van dit intergemeentelijk samenwerken 

zodoende de reeds geleverde inspanningen en reeds bereikte doelen een vervolg 
te kunnen bieden. Zo kon eind 2011 een nieuwe visietekst over de toekomst van 
het intergemeentelijk jeugd-werken worden voorgelegd aan de algemene 

vergadering van het Westhoekoverleg en aan de provincie West-Vlaanderen. Dit 
voorstel werd goedgekeurd, wat een overbrugging van deze overeenkomst over 

de lokale verkiezingen in oktober 2012 betekent (tot en met december 2013). 
 
Eind 2013 bundelen het Westhoekoverleg en RESOC Westhoek de krachten om in 

het kader van het lopende leaderprogramma “Westhoek inspireert” een 
uitbreiding te voorzien omtrent de braindrainproblematiek. RESOC Westhoek 

zorgt gezien hun reeds uitgevoerde acties voor heel wat bijkomende expertise 
i.f.v. het Forum Jeugd. Op deze manier wordt bovendien de werking van Forum 

Jeugd mogelijk gemaakt tot juni 2015.  
 
De verderzetting van het Forum Jeugd betekende een inhoudelijke verbreding 

van het takenpakket van de projectcoördinator. In de prioriteitennota die 
doorheen 2013 werd ontwikkeld, worden de specifieke thema’s voorgesteld 

waarrond de toekomstige werking zich zal enten. De keuze voor deze thema’s 
komt er na langdurig overleg met de verschillende partners. 
 

Het forum jeugd heeft tot doel intergemeentelijke samenwerking rond lokaal 
jeugdbeleid te faciliteren.  Specifieke acties worden opgezet in het kader van 

jongerencultuur, ondernemerschap bij jongeren en vrijetijdsaanbod. 
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Partners van de Interlokale Vereniging 
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De partners van de Interlokale Vereniging zijn: 
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Alveringem X X X X X 

De Panne X  X  X 

Diksmuide X  X X X 

Heuvelland X  X  X 

Houthulst X X X X X 

Ieper X  X  X 

Koekelare X  X  X 

Koksijde X  X  X 

Kortemark X  X X X 

Langemark-Poelkapelle X X X  X 

Lo-Reninge X X X X X 

Mesen X  X  X 

Nieuwpoort X  X  X 

Poperinge X  X  X 

Veurne X  X X X 

Vleteren X  X  X 

Wervik X  X  X 

Zonnebeke X  X  X 

Provincie West-Vlaanderen X     

West-Vlaamse 

Intercommunale (wvi) 

X X   X 

 

De in vet aangebrachte kruisjes geven aan wie de beherende partner is voor de 

respectieve overeenkomst. 
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Uitgevoerde opdrachten van het 
intergemeentelijk personeel. 
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1. Westhoekoverleg 

De uitgevoerde opdrachten van Westhoekoverleg kunnen worden opgedeeld in 

een vijftal categorieën: overleg, ontwikkeling thema's, infosessies, netwerking en 
communicatie. 

1.1. Overleg 

1.1.1.Beheerscomité interlokale vereniging WHP 

Zoals eerder aangegeven kwam het beheerscomité één keer bijeen in 2014.  Het 
beheerscomité wordt bijeen gebracht door de voorzitter met als doel de 
werkzaamheden van de interlokale vereniging in al zijn facetten op te volgen.   

Het secretariaat van Westhoekoverleg, tevens secretariaat van de interlokale 
vereniging is belast met de voorbereiding en opvolging van deze vergaderingen. 

1.1.2.Algemene vergadering Westhoekoverleg 

De algemene vergadering van Westhoekoverleg kwam in 2014 negen keer 
bijeen (zie bijlage 1 voor de agenda's van deze vergaderingen).  De algemene 

vergadering is samengesteld uit o.a. de achttien burgemeesters en de 
streekgedeputeerde.  Bijlage 2 bevat een overzicht van de aanwezigheden. 
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Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de 
algemene vergadering en kwam tien keer bijeen in 2014.  In bijlage 3 wordt een 

overzicht van de agenda's gegeven. 

Sinds januari 2013 is het dagelijks bestuur als volgt samengesteld. 
Voor arr. Diksmuide: Toon Vancoillie, burgemeester Gemeente Kortemark. 

Voor arr. Ieper: Jan Durnez, burgemeester Stad Ieper en Christof Dejaegher, 
burgemeester stad Poperinge. 

Voor arr. Veurne: Ann Vanheste, burgemeester Gemeente De Panne. 
Naast de coördinator woont ook de streekgedeputeerde en een 
vertegenwoordiger van wvi deze vergadering bij. 

 
In de schoot van het dagelijks bestuur werd de voorzitter en een vervanger 

aangeduid.  De voorzitter van het Westhoekoverleg is Christof Dejaegher, en zijn 
plaatsvervanger is Toon Vancoillie. 

1.1.3.Beleidsgroep Fonds Reductie Globale Energiekost (FRGE) 

In 2010 boog de algemene vergadering zich over het vraagstuk m.b.t. de 
oprichting van een FRGE voor de Westhoek.  Alhoewel wvi hieromtrent een 

aanbod had uitgewerkt voor gemeenten, besliste de algemene vergadering om 
een eigen structuur voor de Westhoek in het leven te roepen met bijzondere 
aandacht voor de kansengroepen en rechtstreeks aangestuurd door de regio. 

Anno 2011 kreeg de AV formeel de rol van beleidsgroep van het FRGE 
toebedeeld en kwam in die hoedanigheid meermaals bijeen. 

De werkgroep die de oprichtingsmodaliteiten voor de Westhoek had bestudeerd, 
werd begin 2011 omgedoopt tot stuurgroep FRGE Westhoek.  Deze stuurgroep 
moet in opdracht van het Westhoekoverleg de werking van het FRGE in grote 

lijnen opvolgen en voorstellen formuleren t.a.v. de beleidsgroep m.b.t. te nemen 
beleidskeuzes. 

De stuurgroep bestaat uit: 
 Marieke Cloet, namens het OCMW-voorzittersoverleg; 

 Jurgen Vanlerberghe, arr. Ieper; 
 Guido Decorte, arr. Veurne / Provincie ; 
 Toon Vancoillie, arr. Diksmuide ; 

 Peter Pillen, SHM; 
 Francis Claeys, secretarissenoverleg; 

 Bart Vallaeys, lokale entiteit / OCMW Poperinge; 
 Jan Leicher, gebiedswerking wonen/welzijn; 
 Dieter Hoet, Westhoekoverleg. 

 

Daarnaast is er ook de kredietcommissie die oordeelt over de dossiers.  Deze 

bestaat uit: 
 Thierry Huges, OCMW Poperinge, voorzitter 
 Stef Deboutte, OCMW Ieper, ondervoorzitter 

 Mark Dekervel, OCMW Veurne; 
 Christof Dejaegher, burgemeester Poperinge; 

 Marieke Cloet, OCMW-voorzitter Ieper; 
 Manon Devlieghere, IJzer en Zee 
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Het OCMW van Poperinge treedt op als lokale entiteit voor de Westhoek.  Jeroen 
Haghedooren werd aangesteld als coördinator van het FRGE en Jan Leicher volgt 

dit dossier als gebiedswerker wonen van nabij op.   

Meer info via www.energieleningwesthoek.be 

 

Overzicht van het aantal verstrekte leningen + een vergelijking tussen 
vooropgesteld te verstrekken leningsbedrag en het effectief  verstrekte 

leningsbedrag. In de laatste kolom zie je de totale investering die gedaan werd 
door middel van het verstrekken van de lening. 

 

FRGE DOSSIERS 
2014-2015 

NDG DG 
ESC
O 

TOTAAL NDG DG + ESCO TOTAAL 

Totaal 
investerin
gs-bedrag 

dankzij 
FRGE 

leningen 

  
    

        

Alveringem 4 1 0 5 28028,44 10000 38028,44 60227,09 

Maximum te ontlenen 
    

43440 7207 50647   

Procentueel 
    

64,52% 138,75% 75,09% 1,58 

  
    

        

De Panne 7 1 3 11 58396,26 14607,78 73004,04 161156,08 

Maximum te ontlenen 
    

88248 17756 106004   

Procentueel 
    

66,17% 82,27% 68,87% 2,21 

  
    

        

Diksmuide 1 2 1 4 2697,31 22583,47 25280,78 29018,26 

Maximum te ontlenen 
    

142476 21459 163935   

Procentueel 
    

1,89% 105,24% 15,42% 1,15 

  
    

        

Heuvelland 6 3 0 9 47252,60 24199,13 71451,73 86753,93 

Maximum te ontlenen 
    

71676 10871 82547   

Procentueel 
    

65,93% 222,60% 86,56% 1,21 

  
    

        

Houthulst 3 2 1 6 24338,58 28000 52338,58 63924,60 

Maximum te ontlenen 
    

83378 13013 96391   

Procentueel 
    

29,19% 215,17% 54,30% 1,22 

  
    

        

Ieper 32 8 0 40 271837,96 46014,99 317852,95 474128,68 

Maximum te ontlenen 
    

305139 49015 354154   

Procentueel 
    

89,09% 93,88% 89,75% 1,49 

  
    

        

Koekelare 5 1 2 8 31844,85 12473 44317,85 53474,95 

Maximum te ontlenen 
    

73795 11193 84988   

Procentueel 
    

43,15% 111,44% 52,15% 1,21 

  
    

        

Koksijde 13 3 1 17 107396,21 17328,84 124725,05 157029,46 

Maximum te ontlenen 
    

194614 24942 219556   

Procentueel 
    

55,18% 69,48% 56,81% 1,26 

  
    

        

Kortemark 5 3 0 8 27301,55 18624,03 45925,58 59901,40 

Maximum te ontlenen 
    

105552 16870 122422   

Procentueel 
    

25,87% 110,40% 37,51% 1,30 

  
    

        

Langemark - Poelkapelle 3 1 0 4 30000 3633,31 33633,31 43133,76 

Maximum te ontlenen 
    

69522 9923 79445   

http://www.energieleningwesthoek.be/
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Procentueel 
    

43,15% 36,62% 42,34% 1,28 

  
    

        

Lo-Reninge 4 1 0 5 33165,34 10000 43165,34 86319,66 

Maximum te ontlenen 
    

28929 4863 33792   

Procentueel 
    

114,64% 205,63% 127,74% 2,00 

  
    

        

Mesen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Maximum te ontlenen 
    

8148 1526 9674   

Procentueel 
    

0,00% 0,00% 0,00% 0,00 

  
    

        

Nieuwpoort 6 3 1 10 53336,15 27127,35 80463,5 101305,25 

Maximum te ontlenen 
    

96201 17056 113257   

Procentueel 
    

55,44% 159,05% 71,05% 1,26 

  
    

        

Poperinge 25 5 2 32 180767,44 47603,65 228371,09 315441,58 

Maximum te ontlenen 
    

174655 27985 202640   

Procentueel 
    

103,50% 170,10% 112,70% 1,38 

  
    

        

Veurne 7 2 0 9 59666,56 18561,3 78227,86 102921,15 

Maximum te ontlenen 
    

103294 16107 119401   

Procentueel 
    

57,76% 115,24% 65,52% 1,32 

  
    

        

Vleteren 4 0 0 4 31802,73 0 31802,73 45821,75 

Maximum te ontlenen 
    

31880 5472 37352   

Procentueel 
    

99,76% 0,00% 85,14% 1,44 

  
    

        

Zonnebeke 6 1 0 7 42711 10000 52711 79446,61 

Maximum te ontlenen 
    

109992 13803 123795   

Procentueel     38,83% 72,45% 42,58% 1,51 

Legende: 
NDG: Niet – doelgroep 
DG: Doelgroep 
ESCO: Doelgroep personen die kunnen genieten van extra begeleiding 

 

Overzicht totaal aantal verstrekte leningen + totaal ontleend bedrag   
 

  NDG DG ESCO 
2e 

aanvr 
TOTAA

L NDG DG TOTAAL % DG 

Maximaal te 
verstrekken 236 38     274 1725000 275000 2000000 13,75% 

Break even point 150 25     175       14,29% 

Effectief reeds 

verstrekt 131 37 11 10 189 1030543 310757 1341300 26,82% 

Procentueel tov 
Max 55,51% 126,32%   

68,98
% 59,74% 113,00% 67,06%   

Opmerkingen: 
 1 gemeente (met name Mesen) verstrekte geen enkele lening dit werkingsjaar. 

Alle andere gemeenten verstrekten minimaal 4 leningen. 

 2  van de 17 deelnemende gemeentes (met name Mesen en Vleteren) verstrekten 

geen lening aan de specifiek bepaalde doelgroep! In het eerste werkjaar waren dit 

er 7, in het tweede werkjaar  4. 

 67,06 % van de middelen (2.000.000 euro) werd verstrekt tijdens het derde 

werkjaar. 

 26.82 % van het totaal aantal leningen werd verstrekt aan de specifieke 

doelgroep, waarvan 11 leningen als ESCO dossier (extra begeleiding en 

terugverdientijd minder dan 5 jaar). Het vooropgestelde percentage was 13.75%. 



Interlokale Vereniging WHP werkingsverslag 2014 

21 

In het  eerste werkjaar was dit 13.85%, in 2de werkjaar  25.50 %. Hiervoor werd 

geen rekening gehouden met 2e of 3e aanvragen. 

 Tijdens het derde werkjaar werden 189 leningen verstrekt, wat  een gemiddelde 

maakt van 15,75 leningen per maand. Ter vergelijking: In het eerste werkjaar, 

zonder rekening te houden met opstartfase, werden 12,38 leningen per maand 

verstrekt. In het tweede  werkjaar 12,41 leningen per maand. 

 Van de 189 leningen werden 10 leningen verstrekt als 2e of 3e FRGE lening. 

Hiervoor krijgen we geen vergoeding. 

 Er werden 10 leningen aangevraagd die naderhand werden afgekeurd door de 

kredietcommissie of werden afgezegd door de aanvrager zelf. 7 van de 10 werden 

afgezegd door aanvragers (0 doelgroep), 3 van de 10 werden afgekeurd door 

kredietcommissie (waarvan 1 doelgroepdossier). 

o Voor amper 2 van deze aanvragen werd een vergoeding verkregen (de helft 

van de normale vergoeding), doordat het stopzetten gebeurde na status 

akkoord. Voor de 8 andere dossiers kregen we geen vergoeding. 

1.1.4.Prezoneraad hulpverleningszone IV West-Vlaanderen / Westhoek.1 

Sinds 2009 bevinden lokale besturen zich voor wat brandweer betreft in een 

overgangsfase.  In het voorjaar van 2009 besliste de federale regering dat de 
Westhoek met zijn 18 gemeenten hulpverleningszone IV West-Vlaanderen wordt.  

De oprichtingsvergadering van deze hulpverleningszone is de prezoneraad.  In 
de wet ter hervorming van de civiele veiligheid van 2007 bepaalde de wetgever 
dat deze prezoneraad is samengesteld uit de 18 burgemeesters, de coördinator 

van de prezone en de secretaris van de prezone.   

Op de coördinator na valt de samenstelling van de prezoneraad volledig samen 

met deze van de algemene vergadering van Westhoekoverleg.  Sinds 2009 wordt 
bijgevolg beroep gedaan op de structuren van Westhoekoverleg om de 
prezoneraad te organiseren. 

Christof Dejaegher bleef ook in 2014 voorzitter, Dieter Hoet, coördinator 
Westhoekoverleg was secretaris.  De coördinator bleef Robert Van Praet, 

brandweercommandant Veurne en de financieel beheerder Kris Degraeve, 
ontvanger Veurne. 

Op 19 maart 2014 keurde de prezoneraad het vooruitgangsrapport 2013 goed.  

Op 25 april 2014 werd het zonaal operationeel organisatieplan (ZOOP) 2014 met 
het eraan gekoppelde budget 2014 goedgekeurd.  Deze documenten kunnen 

worden geraadpleegd via de website van Westhoekoverleg. 

DE PROJECTSTRUCTUUR IN 2014 VOOR DE PREZONE MET BEPERKTE RECHTSPERSOONLIJKHEID 

gemeente overeenkomst % partners 
functie in de 

prezonewerking 

Alveringem 
    

De Panne 
    

Diksmuide 
Ter 
beschikkingsstelling  

20% VTE Dirk Coopman coördinator software-ICT 

Heuvelland 
    

                                                      
1
 Meer info: http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/brandweer/ 

http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/brandweer/
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Houthulst Detachering 40% VTE Bruno Denys 
coördinator opleiding, 
SAH, brandpreventie en 
BPA 

Ieper Detachering 40% VTE Rik Vandekerckhove 
coördinator risicoanalyse, 
interventieplannen, 
software-ICT 

Koekelare 
    

Koksijde Detachering 5% VTE 
Jean-Philippe 
Vandeputte 

financieel deskundige 

Kortemark Detachering 40% VTE Jacky Coopman 
coördinator materieel / 

PBM 

Langemark-
Poelkapelle     

Lo-Reninge 
    

Mesen 
    

Nieuwpoort     

Poperinge 
Ter 
beschikkingsstelling  

20% VTE Dimitri Vandromme coördinator opleiding 

OCMW 
Poperinge 

Detachering 
5% VTE 
december 

Thierry Hugues 
medewerker financieel 
beheer 

Veurne 

Detachering 15% VTE Kris Degraeve 
financieel beheerder 

prezone 

Ter 
beschikkingsstelling  

70% VTE Robert Van Praet coördinator prezone 

Vleteren 
    

Wervik 
Ter 
beschikkingsstelling  

20% VTE Filip Simoens 
coördinator risicoanalyse, 
interventieplannen  

Zonnebeke 
    

     

Paul Victoor Dienstencontract 100uren Paul Victoor 
coördinator materieel / 

PBM 

Dorine 
Sioen 

Dienstencontract 10% VTE WHP via wvi 
Administratieve 
ondersteuning 

Dieter Hoet Dienstencontract 20% VTE WHP via wvi secretaris prezone 

 

2014 stond in het teken van de doorstart naar de volwaardige 

hulpverleningszone Westhoek.  Hiervoor werd een politieke stuurgroep in het 
leven geroepen die eveneens m.b.v. het Westhoekoverleg bijeen werd gebracht.  

Er werden negen bijeenkomsten georganiseerd. 
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Samenstelling van de politieke stuurgroep: 

Arr. Ieper Alain Wyffels Burgemeester 

Langemark-Poelkapelle 

Marc Lewyllie Burgemeester 

Heuvelland 

Christof Dejaegher Burgemeester Poperinge 

Voorzitter Prezone 
Westhoek 

Arr. Diksmuide Lies Laridon Burgemeester Diksmuide 

Patrick Lansens Burgemeester Koekelare 

Arr. Veurne  Peter Roose Burgemeester Veurne 

Marc Vanden Bussche Burgemeester Koksijde 

Westhoekoverleg Dieter Hoet Secretaris Prezone 

Veurne Robert Van Praet Coördinator 

Koksijde Jean-Philippe Vandeputte Financieel beheerder 

Veurne Kris Degraeve Financieel beheerder 
prezone 

 

De doorstart naar de volwaardige zone werd succesvol afgerond op 2 januari 
2015 met de installatievergadering van de hulpverleningszone Westhoek. 

1.1.5.Overleg gemeentesecretarissen 

Het Westhoekoverleg zorgde ook in 2014 voor de inhoudelijke en praktische 

ondersteuning van het overleg van gemeente- en stadssecretarissen van de 
Westhoek.  Dit wordt gedaan in samenspraak met de voorzitter Edwin Coulier 
(secretaris Veurne). Na zijn opruststelling nam Francis Claeys (secretaris 

Zonnebeke) de fakkel over.  Verder zorgt het Westhoekoverleg ook voor de 
administratieve / logistieke ondersteuning van deze bijeenkomsten. 

 
Er waren vier bijeenkomsten in de loop van 2014.  De agenda’s hiervan zitten in 

bijlage 4. 
 
Het bestuur van de Federatie van de Westhoek bestaat uit Bernard Roelens 

(Poperinge), Sabine De Wandel (Langemark-Poelkapelle), Francis Claeys 
(Zonnebeke), Sigurd Verstraete (Heuvelland), Joerie Stekelorum (Koksijde) en 

Edwin Coulier (Veurne). 

1.1.6.Overige 

 Overleg OCMW voorzitters 

In 2002 werd vanuit de provinciale gebiedswerking welzijn gestart met een 
gestructureerd overleg van OCMW voorzitters, waarbij het secretariaat van 

Westhoekoverleg wordt betrokken.  De voorzitters komen trimesterieel bijeen. 
De agenda's van dit overleg zijn in bijlage 5 opgenomen. 
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Het secretariaat van Westhoekoverleg is zowel betrokken bij de inhoudelijke 
voorbereiding en opvolging van de vergadering als bij de praktische 

organisatie ervan. 
In 2014 was Frans Lefevre, OCMW voorzitter van Nieuwpoort, voorzitter van 
dit overlegplatform. 

Ook Jan Leicher, gebiedswerker welzijn en Dieter Hoet, coördinator 
Westhoekoverleg nemen aan deze vergadering deel. 

 Jeugdoverleg 
Zie overeenkomst Jeugd. 

 Overleg toerisme 

Een overleg met mandatarissen en ambtenaren bevoegd voor toerisme wordt 
door de regionale afdeling van Westtoer georganiseerd op regelmatige basis. 

 Overleg ruimtelijke ordening 
Een overleg met mandatarissen en ambtenaren bevoegd voor ruimtelijke 
ordening wordt door de regionale werking van wvi i.s.m. het agentschap 

ruimtelijke ordening op regelmatige basis georganiseerd. 

 Overleg milieu 

Een overleg met mandatarissen en ambtenaren bevoegd voor milieu wordt op 
regelmatige basis door wvi en de provincie West-Vlaanderen georganiseerd. 

 Overleg archivarissen 

Op eigen initiatief komen de gemeentelijke archivarissen bijeen.  Ze rekenen 
hierbij op praktische ondersteuning van het secretariaat van Westhoekoverleg. 

1.2. Thematische actiepunten 

De inhoudelijke actiepunten van Westhoekoverleg kunnen worden weergevonden 

in de agenda’s van de bijeenkomsten van dagelijks bestuur en de algemene 
vergadering opgenomen in respectievelijk bijlage 3 en 1 van dit verslag. 
In dit hoofdstuk wordt een beknopt overzicht gegeven van de meest in het oog 

springend onderwerpen. 

1.2.1. Bestuurlijke Westhoek 

In 2013 werd op basis van de conclusies van bestuurlijke strategie Westhoek en 
de regioscreening gewerkt aan een nieuw protocol voor Westhoekoverleg voor de 
periode 2014-2019.  Het protocol Westhoekoverleg 2014-2019 werd door de 

achttien Westhoekgemeenten goedgekeurd. 
  

In het nieuwe protocol wordt verwezen naar de noodzaak van een betere 
structurering van het Westhoekoverleg als opdracht voor deze nieuwe lokale 
legislatuur.  Deze noodzaak vloeit voort uit de behoefte om intergemeentelijke 

samenwerking in de Westhoek zo veel als mogelijk op een autonome en flexibele 
wijze te organiseren.  Anderzijds vloeit dit voort uit de behoefte om belendende 

terreinen van samenwerking en specifieke vormen van projectontwikkeling (bv. 
indiening op oproep ondernemersvriendelijke gemeenten 2013 met Poperinge als 

trekkergemeente) onder de koepel van Westhoekoverleg onder te brengen. 
 

In het voorjaar van 2014 werden verschillende bijeenkomsten van het dagelijks 

bestuur van het Westhoekoverleg gewijd aan de wijze waarop Westhoekoverleg 
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richting een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 
rechtspersoonlijkheid zou kunnen evolueren.  Voorlopige conclusie (DB 6 juni 

2014) was om te kiezen voor de vorm van een Dienstverlenende Vereniging 
(DVV) op basis van de huidige doelstellingen van het Westhoekoverleg. 

 

In 2013 kon worden gestart met het OVG-project ‘intergemeentelijke 
bedrijventerreinen’ Westhoek.  Buck International werd hiervoor aangesteld door 

wvi (in opdracht van Westhoekoverleg) om een vereveningsmodel uit te 
werken voor de realisatie van twee intergemeentelijke bedrijventerreinen in de 
Westhoek.  In 2014 werd op basis van diverse bijeenkomsten verder invulling 

gegeven aan dit concept. 
 

In het najaar van 2014 werd van start gegaan met een overleg van de kleine 
steden in de Westhoek.  Op dit overleg wordt gezocht naar vernieuwende 
manieren om de kleinstedelijkheid in de Westhoek te ontwikkelen i.s.m. de 

provincie. 
 

In het voorjaar van 2014 werd een memorandum opgemaakt t.b.v. de nieuwe 
Vlaamse regering met 5 speerpunten omtrent bestuurskracht, mobiliteit, 
zorgregio’s, onderwijs en wonen.   

1.2.2. Jeugd 

Intergemeentelijke samenwerking in het kader van lokaal jeugdbeleid, zie 

aanvullende overeenkomst jeugd – ‘Forum Jeugd’. 

1.2.3. Welzijn 

De gezamenlijke ontwikkeling van de gemeentelijke regierol voor het lokale 

welzijnsbeleid in nauwe samenwerking met het private welzijnsveld: in 2014 
werd het kader verder uitgetekend waarbinnen de ‘regionale welzijnsinzet’ verder 

vorm moest krijgen na de stopzetting van de opdracht van de twee regionale 
welzijnsraden in de Westhoek.   

De financiering van de vernieuwde werking werd sluitend gemaakt om in 2015 
formeel van start te kunnen gaan. 

1.2.4. Sociale economie 

In 2013 werd i.s.m. SERR Westhoek een dossier ingediend bij de Vlaamse 
overheid om intergemeentelijk invulling te geven aan de lokale regierol inzake 

sociale economie.  Gezien Westhoekoverleg niet over een eigen 
rechtspersoonlijkheid beschikt, werd via Stad Diksmuide als ‘trekkergemeente’ 
ingediend voor een samenwerking met 17 Westhoekgemeenten (exclusief 

Wervik).  Dit botste op een negatieve beslissing van de Vlaamse overheid omdat 
de werkloosheid in de streek te laag was. 

 
In het najaar van 2014 werd verder werk gemaakt van uitwisseling tussen de 
sociale economie van de streek en de gemeenten door de organisatie van 

kennismakingsmomenten i.s.m. de POM West-Vlaanderen. 
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Concreet gaf dit laatste onder meer aanleiding tot concrete verkenning van hoe 
het onderhoud en herstel van waterhydranten i.s.m. de maatwerkbedrijven in de 

Westhoek vorm kan krijgen na de opstart van de brandweerzone in 2015. 

1.2.5. Cultuur en erfgoed 

In 2014 werd voor cultuur en erfgoed verder samengewerkt onder 2 grote 

koepels CO7 en Achthoek.  De randgemeenten Koekelare en Kortemark werken 
samen met Hinter en Wervik met Zuidwest. 

 
Overige dossiers die via Westhoekoverleg werden opgevolgd in 2014: 
- Opmaak convenant in het kader van de UNESCO-erkenning van de Westhoek 

voor het WOI-erfgoed; 
- Toekomstvisie parochiekerken: De toenemende ontkerkelijking in Vlaanderen 

en de daarmee samengaande bezorgdheid over de toekomst van dit 
patrimonium laat zich ook in de Westhoek voelen. In 2014 werd elke 
Westhoekgemeenten een ontwerp van conceptnota bezorgd op basis waarvan 

invulling kon worden gegeven aan de vereisten van de omzendbrief van 
Minister Bourgeois van 30 september 2011.  Op basis hiervan kunnen 

gemeenten hun toekomstvisie voor de beschermde en de niet beschermde 
parochiekerken op haar grondgebied uitwerken. Dit gebeurde m.b.v. 
personeelsinzet van wvi (Line Putseys en Niek De Roo) en in nauwe 

samenwerking met het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC).  Dit 
gebeurde op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen het 

Agentschap Erfgoed, het CRKC en de interlokale vereniging WHP.  
Meer info: http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/parochiekerken/. 

- Verkenning van de mogelijkheden intergemeentelijke samenwerking op basis 

van het onroerend erfgoeddecreet. 
- Coördinatie restauratie vergeten begraafplaats Neuville-sous-Montreuil. 

1.2.6. Wonen 

In dezelfde context kwam wonen naar voor.  Hiervoor verwijzen we naar deze 

aanvullende overeenkomst.  Opvallend hier is dat samenwerking in het kader van 
de intergemeentelijke woonwinkels gebied dekkend geworden is voor de 
Westhoek op de gemeenten Ieper en De Panne na.  

1.2.7. Regionale landschappen 

De twee regionale landschappen van de Westhoek zochten in 2014 verder om de 

samenwerking te maximaliseren binnen de contouren van de Westhoek o.l.v. de 
provincie, zoals gevraagd door het Westhoekoverleg n.a.v. de vermindering van 
Vlaamse betoelaging. 

1.2.8. Mobiliteit 

Naar aanleiding van de besparingen bij De Lijn in 2012 werd een eigen 

mobiliteitsvisie op streekniveau ontwikkeld door Westhoekoverleg.  Deze visie 
werd o.m. opgenomen in het in 2014 goedgekeurd streekpact voor de Westhoek.   
  

http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/parochiekerken/
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Dit vertaalde zich in volgende verdere acties: 
- Overleg met De Lijn omtrent de realisatie van het erin vervatte openbaar 

vervoersluik: anno 2014 was De Lijn bereid om op deze lijnen verder samen te 
werken, maar ontbrak het haar aan de nodige middelen om hier in te 
investeren. 

- Ontwikkeling van een project rond service design landelijke mobiliteit 
i.s.m. VVSG, De Lijn, Fietsberaad en Design Vlaanderen. 

- Overleg NMBS n.a.v. nieuwe vervoersplan dat in 2014 gelanceerd werd. 
- Actieve deelname aan de werkzaamheden van de werkgroep mobiliteit van 

EGTS, wat o.m. aanleiding gaf tot gezamenlijke projectontwikkeling in Interreg 

onder de noemer ‘SMART’. 
 

Meer info: http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/mobiliteit/ 

1.2.9. Platteland 

Opstart van het Leaderprogramma Westhoek door de bekrachtiging van de 

ontwikkelingsstrategie voor Leader Westhoek 2015-2019 en door het 
samenstellen van een gemeentelijke delegatie voor de plaatselijke groep. 

1.2.10. Doven openbare verlichting 

Intervisie omtrent hoe gemeentelijk kan worden omgegaan met het dimmen en 
doven van openbare verlichting. 

1.2.11. Burgemeestersconvenant ter reductie van de CO2-uitstoot 

Opstart verkennende gesprekken omtrent hoe intergemeentelijk kan worden 

samengewerkt in de Westhoek rond de burgemeestersconvenant, i.s.m. wvi en 
de Provincie West-Vlaanderen. 

1.3. Netwerking 

1.3.1.Grensoverschrijdende samenwerking 

Europese Grensoverschrijdende Territoriale Samenwerking (EGTS) West-

Vlaanderen / FlandreDunkerque – Côted'Opale 
Het Westhoekoverleg is partner in dit grensoverschrijdend 

samenwerkingsverband via de wvi.  Westhoekoverleg kan twee 
vertegenwoordigers aanduiden in de raad van bestuur.  Eén van deze twee 
vertegenwoordigers maakt ook deel uit van het dagelijks bestuur van de EGTS.  

Voor Westhoekoverleg waren in 2014 Jan Durnez, burgemeester Ieper en Marcus 
Vandebussche, burgemeester Koksijde de vertegenwoordigers.  Jan Durnez is 

tevens voorzitter van de EGTS. 
Ambtelijk wordt Westhoekoverleg vertegenwoordigd door Dieter Hoet in de 
technische commissie van de EGTS. 

 
overleg platteland  

Op geregelde basis ontmoeten plattelandsactoren uit de Belgische en Franse 
Westhoek elkaar om uit te wisselen.  Het Westhoekoverleg maakt hiervan deel 

uit.  Sinds de oprichting van de EGTS wordt deze overleggroep begeleid door de 
EGTS. 

 

http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/mobiliteit/
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Meer info: http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/grensoverschrijdende-
samenwerking/ 

 
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai 
De betrokkenheid van het Westhoekoverleg bij de Eurometropool is beperkter.  

De algemene vergadering van Westhoekoverleg duidde Jan Durnez 
(burgemeester Ieper) en Youro Casier (burgemeester Wervik) aan als 

vertegenwoordigers voor het arrondissement Ieper in de algemene vergadering 
van de Eurometropool. 

1.3.2.Regionale werking VVSG 

VVSG organiseert een overlegtafel met alle regionale organisaties in Vlaanderen.  
De coördinator van Westhoekoverleg maakt hier ook deel van uit.  Op deze 

overlegtafel wordt uitgewisseld en koppelt VVSG over zijn werking terug t.a.v. de 
regionale organisaties die betrokken zijn bij de organisatie van 
burgemeestersfora.  In bijlage 6 vindt u het overzicht van de agenda’s terug. 

1.3.3.Plattelandscommissie VVSG 

VVSG organiseert geregeld bijeenkomsten van de plattelandscommissie.  Deze 

commissie koppelt terug over de werking van VVSG t.a.v. plattelandsgemeenten.  
Ook de coördinator van Westhoekoverleg wordt hier op uitgenodigd.  In bijlage 7 
vindt u het overzicht van de agenda’s terug. 

1.3.4.Regionale werking wvi 

Op het niveau van wvi wordt geregeld uitgewisseld tussen regio’s omtrent 

de respectieve werkingen. 

1.4. Infosessies 

 Infosessie n.a.v. de realisatie van de pijpleiding Alveringem-Maldegem 
Ism met Fluxys op 12 maart 2014 in het Auriscentrum te Ieper 

1.5. Streekwerking Westhoek 

 Managementcomité Leader  Westhoek 

Effectief Plaatsvervanger 

Alain Wyffels Jan Durnez 

Toon Vancoillie Johan Demonie 

Christof Dejaegher (ondervoorzitter) Dirk Vermeulen 

Peter Roose Dirk Sioen 

Ann Vansteenkiste Wout Cornette 

Dieter Hoet  

 Stuurgroep mobiliteit  

In 2007 werd het ankerpunt mobiliteit beëindigd.  Dit was een steunpunt voor 
de Westhoekgemeenten voor lokaal mobiliteitsbeleid, gefinancierd met 

Europese middelen.   

 

http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/grensoverschrijdende-samenwerking/
http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/grensoverschrijdende-samenwerking/
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In de stuurgroep van dit project zetelde de coördinator van Westhoekoverleg.  
Deze stuurgroep wordt tot op vandaag in stand gehouden met als doel de 

actualiteit inzake mobiliteitsbeleid voor de Westhoek op te volgen. 

Samenstelling 
 Dieter Hoet Westhoekoverleg 

 Evert De Pauw Provincie West-Vlaanderen 
 Filip Boury Gebiedswerking Provincie West-Vlaanderen 

 Jan Leicher Gebiedswerking Provincie West-Vlaanderen 
 Joke Deconinck Samenlevingsopbouw Westhoek 
 Koen Vanneste Provincie West-Vlaanderen 

 Lien De Vos Welzijnsplatform Westhoek 
 Line Putseys wvi 

 Margot Swerts wvi 
 Sigrid Verhaeghe RESOC Westhoek 

 Afstemmingsteam 

Vertegenwoordiging door de coördinator van Westhoekoverleg in het ambtelijk 
overleg in het kader van de streekwerking met de provinciale medewerkers en 

RESOC. 

 RESOC Westhoek 

Delegatie vanuit Westhoekoverleg 

Effectief Plaatsvervanger 

Christof Dejaegher (voorzitter) Ann Vansteenkiste 

Christine Logghe Marieke Cloet 

Celine Mouton Dirk Sioen 

Alain Wyffels Sandy Evrard 

De coördinator van Westhoekoverleg is aangeduid als deskundige binnen het 
Regionaal economisch en sociaal overlegcomité van de regio. 
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1.6. Communicatie 

Er wordt op drie manieren gecommuniceerd over de werking van 

Westhoekoverleg. 

1/ Via www.westhoekoverleg.be, die sinds 1 september 2009 operationeel is. 

2/ Via de maandelijkse digitale nieuwsbrieven die informeren over de 
activiteitenkalender van de streekwerking voor de komende maand. 

3/ Via de trimesteriële gedrukte nieuwsbrieven, die verslag uitbrengen over de 

streekwerking van de afgelopen trimester. 

 

 

 

  

file:///C:/Users/Probook/Documents/AA_werkmap/AAA_WHO/AV/2012/www.westhoekoverleg.be
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2. IGMA en IGDA. 

Naar aanleiding van het aflopen van de samenwerkingovereenkomst milieu 2008-

2013 werd in het najaar 2013 het nieuwe takenpakket voor de 
intergemeentelijke ambtenaren in overleg met elke gemeente voorbereid. 

Voor elke gemeente werd een overzicht gemaakt van de taakverdeling en 
inschatting van de tijdsbesteding.  Dit nieuwe takenpakket werd in de stuurgroep 
van 30 januari 2014 goedgekeurd. 

 
In 2014 vormden onderstaande taken de belangrijkste tijdsbesteding van de 

intergemeentelijke ambtenaren in alle 4 de gemeenten:  
 

- Het thema afval 
- Het thema natuur 
- Het thema milieuverantwoord productgebruik 
- De algemene organisatie van de milieudienst en intern overleg.  Hieronder 

verstaat men organisatorische taken bvb. overleg met de 
verantwoordelijke schepen, voorbereiding begroting, fungeren als 
contactpersoon, … alsook administratieve taken zoals het doornemen en 
beantwoorden van mails en post. Deze taken kunnen vaak ook gelinkt 
worden aan een specifieke milieu- en natuurtaak. Enkel omwille van de 
korte duur (enkele minuten per dag per taak) is dit praktisch gezien heel 
moeilijk te verwerken in de prestatiestaten onder de diverse taken. 
Bijgevolg worden deze taken verzameld onder bovenvermelde rubrieken.  

 

De hoofdtaken kunnen voor volgende gemeenten nog worden aangevuld met: 
- Houthulst: milieuraad, het thema water, het thema energie en het thema 

hinder 
- Langemark-Poelkapelle: het thema water, het thema energie en het thema 

hinder 
- Lo-Reninge: administratieve opvolging milieuvergunningen, het thema 

water en het thema bodem 
- Vleteren: milieuraad, BBC en MJP, het thema groen (opvolging 

groendienst). 
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3. WoonWinkel West. 

De gemeenten hebben  zich verbonden voor een periode van 3 jaar nl. 

van 01/01/2012 tem 31/12/2014. Geen van de deelnemende gemeenten kan 
voor het einde van deze periode de overeenkomst opzeggen.  

Het grond- en pandendecreet van 27 maart 2009 legt meer verantwoordelijkheid 
voor het woonbeleid bij de lokale besturen. Het belang van een lokale woonvisie 
en van het lokaal woonoverleg neemt toe.  

Om de subsidies te behouden moet in de huidige projectfase bijkomend meer 
aandacht besteed worden aan het beleidsvoorbereidende en 

beleidsondersteunende. Daarvoor trad op 01 juli 2012 een 
woonbeleidscoördinator in dienst. Zes activiteiten werden opgenomen en moet 
de IGSW nu verplicht uitvoeren. En dit telkens voor de 6 gemeenten. 

3.1. ontwikkeling van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van 
wonen, waarbij de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de 

gemeentelijke woonbeleidsvisie hecht 

Voor de 6 gemeenten werden de volgende acties ondernomen: 
 werkgroep “wonen” 

 het in stand houden van deze werkgroepen 
 woonnota’ s-> checklists 

 het warm houden van het woonbeleid o.a. aan de hand van de 
checklist die op regelmatige basis in de werkgroep wonen wordt 
besproken 

 verlengingsaanvraag subsidies WW W projectperiode 2015 - 2017 
 na een intense voorbereiding en in dialoog met de verschillende 

actoren, opmaak van een verleningsaanvraag subsidie - 
projectperiode 2015 -2017 

 advies van de stuurgroep 

 goedkeuring van dit dossier in alle schepencollege en gemeenteraden 
van de 6 participerende gemeenten 

 
voor de gemeente Kortemark: 
 herziening van de gemeentelijke premies Kortemark 

 het behandelen van de aanvragen voor een gemeentelijke premie voor de 
inwoners van Kortemark wordt overgedragen van het sociaal huis naar 

WW W 
 
voor de gemeente Houthulst 

 de opmaak van een plan van aanpak voor de gemeente Houthulst 
 

voor de stad Veurne 
 mee brainstormen over een  verordening inzake kamerwonen   

3.2. faciliteren en uitbreiden woonoverleg met alle lokale woonactoren 

Algemeen - voor iedere gemeente: 
 in elke gemeente minstens 2 maal  LWO 

 voorbereiden van het LWO 
 opvolgen en uitvoeren van de gemaakte afspraken tijdens  LWO 
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 in iedere gemeente werden tijdens het  LWO de onderstaande items 
besproken 

 de woonnota’s -> checklists 
 bespreken van de voortgang van het BSO  
 het procedurebesluit: de woonprojecten van de SHM’s werden 

formeler en uitgebreider besproken in het LWO + het eventueel 
invullen van een projectfiche  

 subsidies voor de SHM’s -> wegvallen van de subsidies voor 
realiseren  sociale koopwoningen  

 inhoud van de verleningsaanvraag project WW W 

 de resultaten van de screening van 2013 - zie ook pag. 38 
facultatieve activiteit 

 
Lokale belangen  - voor iedere gemeente afzonderlijk: 

3.3. aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de inwoners 

van de deelnemende gemeenten 

 zitdagen in de gemeenten 

 samenwerking met de Huurdersbond 
 samenwerking met FRGE-Westhoek 
 promotie   

3.4. uitvoeren van taken gericht op de verbetering van de kwaliteit van 
het volledige woningpatrimonium, opgelegd door de regelgeving 

betreffende woonbeleid 

 vermoedenslijst verwaarloosde woningen en gebouwen voor Wonen-
Vlaanderen 

 lijst met verwaarloosde woningen en gebouwen voor de stad Diksmuide 
en voor de stad Veurne 

 onbewoonbaarheid van woningen bij acute veiligheids- of 
gezondheidsrisico’s 

 uitwerken van procedure bij vermoeden van ernstige woonproblemen 
 uitvoeren van plaatsbezoeken bij melding van klachten in woningen, 

vooronderzoeken  

 procedure o/o 
 inschakelen  agentschap inspectie RWO 

 procedure overbewoonbaarheid/onaangepast wonen-> uitwerken 
procedure 

 conformiteitsattesten 

 overleg en samenwerking met de Huurdersbond 
 volledig afwerken van het draaiboek “woonhygiëne” Diksmuide 

3.5. initiatieven in het kader van het grond- en pandenbeleid met het 
oog op betaalbaar wonen 

 Leegstand 

 actualisatie leegstandsregister in alle steden/gemeenten met 
uitzondering van de gemeente Alveringem 

 vaststellen van leegstaande bedrijfsgebouwen voor Diksmuide 
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 registreren van leegstandsdossiers van de voorgaande jaren in het 
pas aangekochte softwareprogramma van leegstand, Neglect-X  

 opmaak draaiboek leegstand 
 Actieprogramma’s 

 acties ikv het actieprogramma   

 BSO 
 voortgang realisatie BSO 

3.6. verbeteren van de kwaliteit van woningen in het buitengebied, in de 
landelijke deelgemeenten en van het oudere woningbestand 

 actie i.v.m. de veiligheid van de bewoners van de gescreende woningen 

- woningen met onvoldoende verluchting 
 brieven verstuurd naar twijfelgevallen 

 contacten opgenomen met bewoners 
 1 controle woning 

 

 uitdiepen van de eerste resultaten 
 overleg met de partners en met Wonen-Vlaanderen 

 uitdiepen van de eerste resultaten 
 

 bekendmaking van de resultaten 

 op de lokale woonoverleggen, in het dagelijks bestuur en in de 
stuurgroep 

 aan de inwoners van Lo-Reninge tijdens de infonamiddag en -avond: 
“ laat je niet beschimmelen” 

 aan de inwoners van Diksmuide tijdens de woonbeurs 

 via een brief aan de inwoners van de gescreende woningen 
 

 uitwerken vervolgverhaal die voortvloeit uit  de resultaten en de 
ervaringen van de eerste screening 

 het uitwerken en het neerschrijven van een vervolgverhaal 
 het voeren van de nodige constructieve discussies, sluiten van 

compromissen, … om tot een nieuwe facultatieve activiteit te komen 

 
 acties ten gevolge van de resultaten 

 Diksmuide: tijdens de woonbeurs het organiseren van een voordracht 
i.v.m. de vochtproblematiek in woningen 

 Lo-Reninge: organiseren ism samenlevingsopbouw en de dienst 

milieu van een  infonamiddag en –avond: “ laat je niet 
beschimmelen” 

 Kortemark: bij de herwerking van de gemeentelijke premies werd 
rekening gehouden met het feit dat veel bewoners te kampen hebben 
met vochtproblemen en dat  er nog in 25 % van de woningen enkel 

beglazing aanwezig is; het oplossen van deze problemen wordt via de 
herwerkte  gemeentelijk premie ondersteund worden door de 

gemeente 
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 acties ikv de tweede screening 
 vorming vrijwilligers 2de screening 

 opmaken kwaliteitskompas 
 handelingen ten gevolge van het eerste deel van de 2de screening – 

voor 6 adressen werd er actie ondernomen 

 
In 2014 werden er aanvullende acties ondernomen in samenwerking 

met andere instanties: 
 
OCMW 

 afsprakennota met het OCMW Houthulst 
 afsprakennota met het OCMW Kortemark  

 samenwerking OCMW/Woonzorg Veurne i.v.m. de opmaak van een  lokaal 
toewijzingsreglement  voor specifieke doelgroepen 

 samenwerking OCMW/Woonzorg Veurne i.v.m. de screening van woningen  

 
Regionale Welzijnsraad -> ondertekening van de engagementsverklaring 

van het Regionaal Welzijnsplatform 
 bijwonen van de laatste vergadering van de Regionale Welzijnsraad 
 ondertekening van de engagementsverklaring van het Regionaal 

Welzijnsplatform 
 

Provincie 
 promoten van de groepsaankoop “samen gaan we groener”  + hulp bij 

inschrijvingen aan het loket 

 vergaderingen luchtthermografie voor Diksmuide en  voor Veurne 
 

Samenlevingsopbouw 
 Alveringem: gezamenlijk organiseren van de campagne van het FOD: “ gas - 

elektriciteit: durf vergelijken”  
 Lo-Reninge: gezamenlijk organiseren  van een infodag omtrent de 

vochtproblematiek “laat je niet beschimmelen” 

Diksmuide: i.s.m. met de duurzaamheidsambtenaar organiseren van een 
actieweek “Woon Gezond” met een tentoonstelling over gezond wonen, het zelf 

geven van een workshop “De binnenmilieudokter” van het Logo en het 
organiseren van een infobeurs met een spreker van BAS 
 

Houthulst en Kortemark: i.s.m. de gemeente Houthulst, de gemeente Kortemark, 
met de collega’s van de woondienst regio Roeselare en met de dienst milieu van 

Staden organiseren van een infoavond rond spouwmuurisolatie 
 
Lo-Reninge: i.s.m. de milieudienst organiseren van een energiebabbel 

 
FRGE 

Dit wil zeggen dat de medewerk(st)ers van WoonWinkel West volgende taken op 
zich  nemen: 

o het informeren van de burger en het uitvoeren van het vooronderzoek om 

na te gaan of de burger in aanmerking komt; 
o het begeleiden van de kandidaat-kredietnemer bij het invullen van het 

aanvraagformulier en het samenstellen van het kredietaanvraagdossier; 
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o het controleren van het dossier op volledigheid, ontvankelijkheid en 
nagaan welke premies kunnen aangevraagd worden; 

o de kennisgeving aan de burger of de kredietaanvraag geopend wordt; 
o het uitnodigen van de kredietnemer om de akte te komen ondertekenen. 

 

Huurdersbond 
Wekelijks zitdag 

Bijscholing personeel 
 
RSVK 

 eerste overlegtafels voor het organiseren van een woonboulevard in 2015  
 

 
Meer gedetailleerde info kan worden teruggevonden in de jaarverslagen van de 
woonwinkel. 
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4. Jeugd 

De projectcoördinator wordt nog steeds allereerst aangestuurd door een 

stuurgroep bestaande uit:  
 Ben Desmyter (schepen Poperinge) 

 Thierry Boonefaes (jeugddienst Koksijde) 
 Jan Leicher (gebiedswerker welzijn provincie) 
 Dirk Vermeulen (schepen Alveringem) 

 Marc De Keyrel (schepen Diksmuide) 
 Klaas Kindt (JOC Ieper) 

 Jan Leicher (gebiedswerking provincie West-Vlaanderen) 
 Renzo Demeulenaere (jeugddienst Wervik)  
 Mieke Vanelslande (Jeugd in de Westhoek) 

 Dieter Hoet (coördinator Westhoekoverleg) 
 

De prioriteitennota “toekomst van het Forum Jeugd Westhoek”, opgemaakt door 
de leden van het Forum, van december 2013 bundelt de kerntaken van het 
Forum voor de volgende periode: 

 overleg (fysiek overleg binnen de sector); 

 afstemming (innemen van bv. gezamenlijke standpunten); 

 expertiseontwikkeling en themaondersteuning (projectwerk – themawerk 

– opvolgen actualiteit) (bv. Paspartoe onder vleugels Forum Jeugd) en 

 vertegenwoordiging (beïnvloeding andere beleidssectoren). 

 
Concreet krijgen deze taken vorm via 5 door de regio bepaalde prioriteiten: 

1. Jongerencultuur  
2. Vrijetijdsaanbod  

3. Ondernemerschap 
4. Vorming en netwerken 
5. Integratief werken 
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Het Forum Jeugd Westhoek blijft de “algemene vergadering”, voorts wordt nu 
bovendien ook gewerkt met 3 werkgroepen volgens prioriteiten 

ondernemerschap, vrijetijdsaanbod en jongerencultuur. Vorming en netwerken, 
samen met integratief werken, behoren tot de reguliere werking van het Forum. 
 

In 2014 vertegenwoordigden deze taken zich onder andere in volgende concrete 
acties: 

 

Thema/Actie Specifiek 

Overleg en 

afstemming 

Forum Jeugd Westhoek  

- 24/02/2014 

- 05/05/2014 

- 17/6/2014 

- 10/09/2014 

- 12/12/2014 

Stuurgroep Jeugd in de Westhoek 

- 19/12/2014 

Thema 

Jongerencultuur  

Projectontwikkeling & ondersteuning  

Voorbereiding en uitvoering van het regionaal 

jongerencultuurproject: Art.19 (7/4/2014-12/4/2014) 

https://www.facebook.com/a.rt.negentien  

 

Tentoonstelling 

- Downtown Festival Ieper 26/4/2014 

- Bib Wijtschate september 2014 

- Bib Mesen november 2014 

Thema 

Vrijetijdsaanbod 

Werkgroep Vrijetijdsaanbod  

- 20/2/2014 

- 30/4/2014 

- 7/7/2014 

- 20/11/2014  

 

Acties 

- Inventarisatieactie vrijetijdsaanbod Westhoek in GIS-

kaarten (zie ook online) 

- Aanzetten deelname aanbod Techniekacademie 

Westhoek (alle 18 gemeenten)  

- Aansluiten stad Diksmuide groepsaankoop software 

- Inventarisatieactie noden/behoeften 

kinderopvangsector i.h.k.v. ontwikkeling 

Leaderstrategie 

- In kaart brengen gegenereerde gemeentelijke 

middelen i.h.k.v. maatschappelijk kwetsbare kinderen 

en jongeren 

https://www.facebook.com/a.rt.negentien
http://forumjeugd.be/nl/5-prioriteitenprogramma/werkgroep-vrijetijdsaanbod/inventarisatie-vrijetijdsaanbod-kaarten/
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- Onderzoek naar ondersteuning m.b.t. inclusiviteit 

speelpleinwerking 

- Input ontwikkeling Westhoek-leaderstrategie 

- Opvolgen werking Paspartoe 

- Organisatie uitwisselingstafels 

o Gebruik voordeelpassen in het vrijetijdsaanbod 

o Omgaan met annulaties bij reserveringen 

vrijetijdsaanbod 

o Kansengroepen 

Thema 

ondernemerschap 

Werkgroep Ondernemerschap 

- 14/2/2014 

- 25/4/2014 

- 18/6/2014 

- 25/9/2014 

- 26/11/2014 

 

Acties 

- Vereenvoudiging streekcommunicatie: 

www.westhoekinspireert.be als vernieuwd/voorlopig 

regiocommunicatiekanaal 

- Roadshows in secundair onderwijs: Actualisatie 

concept: na een algemene inleiding over de 

Westhoek en zijn troeven brengen ambassadeurs uit 

de regio inspirerende verhalen aan laatstejaars 

ASO/TSO.  

- Jobbeurzen: In 2014 werden Jobhappening Howest 

(26/3/2014) en Afstudeerbeurs Gent (1/4/2014) 

bezocht met de werk-in-de-Westhoekstand. Jongeren 

werden er attent op gemaakt dat deze regio ook voor 

hogeropgeleiden heel wat in petto heeft. Bezoekers 

van de stand werden aangemoedigd hun CV te 

bezorgen. Deze acties leverden in totaal een  

concrete 75-tal contacten op. In 2015 wordt 1 

jobbeurs (Leuven) toegevoegd aan dit lijstje. 

Doelstelling is er telkens een heuse Westhoek-

boulevard te creëren.   

- Stageaanbod Westhoek: In 2014 werd voornamelijk 

voorbereidend werk uitgevoerd in functie van 

probleemstelling: het in kaart brengen van een 

regionaal aanbod stages.  

- Mailing: informeren acties Werkgroep 

Ondernemerschap: In het najaar werd een mailing 

verstuurd naar 1300 bedrijven uit de regio (filter op 

≥5 werknemers) om hen op de hoogte te brengen 

http://www.westhoekinspireert.be/
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van de ontwikkelde acties.  

Vorming – 

Netwerken 

Integratief werken 

Communicatie   

- Ontwikkelen, onderhoud een aanvulling website 

www.forumjeugd.be 

- ABC van speelruimten: vorming door Kind en 

Samenleving  

- Vernieuwde provinciale reglementen: nagaan 

mogelijkheden regio (bv. coördinatie 

gemeenschappelijk schrijven) 

- Expertisenetwerk Cultuureducatie 

- Participatie uitvoering Streekpact Westhoek 

- Stuurgroep mobiliteit 

- Werkgroep Communicatie streekhuis Westhoek 

- Opvolging dossier participatie jeugd Yzerboomgaard 

- Opvolging gemeenschappelijke softwareaankoop: 

evaluatie  

- Studiedag “kwetsbare vrijetijd” – Uit de marge 

- Deelname minilabs “we for work”  

 

 
 

http://www.forumjeugd.be/
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Tijdsverdeling van het intergemeentelijk 
personeel. 
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1. Westhoekoverleg 

De inspanningen van het personeel van Westhoekoverleg richten zich in de 

eerste plaats op het geheel van de 18 gemeenten en zijn moeilijk toe te wijzen 
aan individuele gemeenten. 
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2. De IGMA en de IGDA. 

Op basis van een tijdsregistratiesysteem werd in 2014 volgende tijdsverdeling 

per gemeente opgetekend (incl. avond- en weekendprestaties) 
 

 IGMA IGDA 

Houthulst /  891,5 h = 111,5 d 

Langemark-
Poe. 

/  851 h = 106,5 d 

Lo-Reninge 901,5 h = 112,5 d  / 

Vleteren 791 h = 99 d  / 
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3. WoonWinkel West 

Via het registratieprogramma ‘Woonbeheer.be’, dat geïmplementeerd werd in 

november 2009, worden alle woonvragen geregistreerd. Via dit programma 
kunnen statistieken opgevraagd worden. In 2014 werden in totaal 3480 

woonvragen geregistreerd. Meerdere woonvragen kunnen afkomstig zijn van 
eenzelfde klant. 
 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantalvragen per doelstelling: 
 
 

Doelstelling # vragen Doelstelling # vragen 

Beleid  Huisvesting  

Bezettingsnormen 1 Attest voldoende huisvesting  

Conformiteitsattest 5 Crisisopvang 2 

Info beleidsmaatregelen   Energie/energiepremies 1730 

huisvesting  Bouwvergunningen  

Kwaliteitsnormen en –

problemen 

158 FRGE 379 

Leegstand 31 Kwaliteit woonomgeving 7 

Ongeschikt/onbewoonbaarheid 42 Premies  

Verwaarlozing 7 Verkopen en kopen woning 1 

  Woningaanpassing/levenslang 

wonen 

1 

totaal 244 totaal 2120 

    

Sociaal  Huur  

Sociaal huren SHM en SVK 1005 Gerecht. procedure 

uithuiszetting 

2 

Sociaal kopen 3 Huuraangelegenheden 94 

Sociaal lenen 3 totaal 96 

totaal 1011   

  Andere 9 

     

Totaal aantal woonvragen 3480    
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Vergelijking aantal woonvragen met voorgaande jaren: 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Beleid 78 352 508 776 221 244 

Huisvesting 824 1288 1868 2011 2069 2120 

Huur 176 312 360 178 82 96 

Sociaal 439 814 963 1286 1203 1011 

Andere 4 16 5 2 14 9 

Totaal 1521 2782 3704 4253 3589 3480 
 

De volgende tabel vermeldt het aantal klantencontacten per gemeente: 
 

Gemeente 

Aantal 

contacten 

Alveringem 374 

Diksmuide 853 

Houthulst 388 

Kortemark 1003 

Lo-Reninge 372 

Veurne 490 

Totaal aangesloten 

gemeenten 3480 

Andere gemeenten 113 

Totaal 3593 

 

 

 



Interlokale Vereniging WHP werkingsverslag 2014 

47 

4. Jeugd 

De inzet van de projectcoördinator situeert zich in de eerste plaats op 

streekniveau.  De activiteiten ontwikkelt in het kader van overleg, afstemming en 
vertegenwoordiging hebben een return voor alle Westhoekgemeenten. 

 
In 2014 werd door de projectcoördinator gewerkt aan verschillende projecten 
(zie tabel pagina 41/43).  Deze projecten waren steeds op meerdere gemeenten 

gericht. 
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Jaarrekening. 
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1. Westhoekoverleg 

Westhoekoverleg ontvangt werkingsmiddelen van de achttien 

Westhoekgemeenten.  Op basis van het nieuwe protocol werd in 2014 80 
eurocent per inwoner bijeengebracht.  Het budget voor 2014 bedroeg 

174.184,80 euro. 

In het kader van de werking van Westhoekoverleg werd in 2014 253.868,31 euro 
uitgegeven.  Verdere verduidelijking in onderstaande tabel. 

 

uitgaven werking € 203.400,14 

 
jeugd € 50.468,17 

 
totaal € 253.868,31 

inkomsten gemeentelijke bijdrage € 174.184,80 

 
SO RESOC € 16.236,48 

 
brandweerhervorming € 26.877,23 

 
jeugdforum € 27.820,48 

 
overige € 5.727,49 

 
totaal € 250.846,48 

verschil 
 

€-3.021,83 

 

Het tekort werd gefinancierd met overschotten van voorgaande jaren.  Eind 2014 
bedroeg het eigen vermogen op de balans 226.675,30euro. 

De tewerkstelling van het personeel van Westhoekoverleg gebeurt via de WVI als 

beherende partner van de interlokale vereniging.  De kostprijs verbonden aan 
deze tewerkstelling wordt op een kostenverdelende wijze vergoed door de 18 

Westhoekgemeenten aan de WVI. 
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2. IGMA en de IGDA.   

Deze kosten ten laste van de wvi zijn verrekend aan de partnerbesturen 

(Houthulst, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge en Vleteren) op basis van het 
aantal gepresteerde dagen.  Op basis hiervan komen we tot de volgende 

verdeelsleutel: 
 

IGMA 

Aandeel per 

gemeente 
# uren % verdeling 

Totaal 

euro 

Vleteren 791 46,74% 31.541,04 

Lo-Reninge 901,5 53,26% 35.947,21 

 1692,5 100,00% 67.488,25 

 

IGDA 

Aandeel per 

gemeente 
# uren % verdeling 

Totaal 

Euro 

Houthulst 891,5 51,16% 56.829,7 

Langemark-

Poelkapelle 
851 50,85% 54.247,98 

 1742,5 100% 111.077,68 

De tewerkstelling van de IGMA en de IGDA gebeurt via de WVI als beherende 
partner van de interlokale vereniging ten behoeve van de betrokken gemeenten.  

De kostprijs verbonden aan deze tewerkstelling wordt op kostendelende wijze 
vergoed door de 4 betrokken gemeenten. 
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3. WoonWinkel West. 

Tweemaal per jaar ontvangen de deelnemende gemeenten een tussentijdse 

afrekening van de stad Diksmuide. De gemeenten beschikken over een 
betalingstermijn van 2 maand, te rekenen vanaf de opvraging. De stad 

Diksmuide ontvangt voor het financieel en personeel beheer 1,5% 
administratiekosten op de totale loonkosten van het tewerkgesteld personeel.  

 

 

personeelskosten 254.005,55 

werkingskosten 27.757,44 

investeringen  

Totale projectkosten 281.762,99 

 
 

 Subsidies Vlaams Gewest 134.405,44 

inbreng gemeenten personeel 84.857,63 

Inbreng gemeenten 

werkingskosten  24.838,75 

Provinciale subsidie personeel 25.634,15 
Provinciale subsidie 

werkingskosten 2,918,69 

GESCO-premie 9.108,33 

Totale financiering 281.762,99 

 

 
De gemeenten dragen bij tot het project met volgende verdeelsleutel: 
 

gemeente bevolking bijdrage 

Alveringem 4989 8,59% 

Diksmuide 16340 28,13% 

Houthulst 9731 16,75% 

Kortemark 12216 21,03% 

Lo-Reninge 3299 5,68% 

Veurne 11514 19,82% 

Totaal 
werkingsgebied 

58089 100% 
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4. Jeugd 

De stad Diksmuide werfde een projectcoördinator aan als beherende partner in 

de Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel.   
 

Voor 2014 kwam de werking voor bijna de helft ten laste van Westhoekoverleg 
en voor de andere helft van Leader, RESOC Westhoek en Paspartou. 
 

In 2014 gaf Stad Diksmuide € 45.715,30  uit als beherende partner van de 
interlokale vereniging Westhoekpersoneel in het kader van de personeels- en 

werkingsuitgaven van de projectcoördinator jeugd in de Westhoek. 
 

uitgaven 

personeel 47.619,58 

werking 2.848,59 

 
50.468.17 

  inkomsten 

Leader 18.070,48 

RESOC Westhoek 7.500,00 

Paspartou 2.250,00 

Westhoekoverleg 22.647,69 
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Bijlagen 
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Bijlage 1: agenda algemene vergaderingen

Koksijde, 17 januari 2014

Werking Westhoekoverleg
 Doven openbare verlichting.
 Nieuwe programmeerperiode Europese programma’s.
 Intergemeentelijke samenwerking Westhoek:
 Stedenoverleg: ondernemersvriendelijke gemeente 2013.
 Advies kleine windturbines.
 Fonds reductie globale energiekost (FRGE) Westhoek.
 Samenstelling politieke stuurgroep brandweerhervorming.

Varia
 Brief Lo-Reninge inzake UNESCO-bescherming frontlijn
 Antwoord minister Vandenbossche inzake Bindend sociaal objectief in landelijke

gemeenten.
 VVSG-memorandum platteland
 Oprichting Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers

Aurisgebouw Ieper, 21 februari 2014

Werking Westhoekoverleg
 Rekening 2013 – Budget 2014.
 Standpunt UNESCO-erkenning Westhoek.
 Hervorming wvi.

Toelichting door de heren Kris Declercq en Geert Sanders
 Kleine windturbines: aanpak Provincie m.b.t. pilootgemeenten.
 Belasting bouwvergunningen – vraag Langemark-Poelkapelle.
 Aanrekenen kosten voor evenementen – vraag Zonnebeke.
 Verstrekken van personenlijsten aan scholen – vraag Poperinge.
 Inventaris projectideeën Westhoekgemeenten / stand van zaken PDPO III en provinciaal-

Vlaams.

Proeftuinen voor de middenstand
Toelichting door dhr. Tom Van Welden, POM West-Vlaanderen.

Varia

Aurisgebouw Ieper, 21 maart 2014

Werking Westhoekoverleg
 Aanrekenen kosten evenementen – via Zonnebeke;
 Moties De Panne en Diksmuide m.b.t. wijziging dienstregeling NMBS;
 Naar een memorandum van Westhoekoverleg voor de nieuwe Vlaamse regering;
 Parochiekerken.
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Doven openbare verlichting
Toelichting aanpak Diksmuide, Heuvelland en Zonnebeke met inleiding door mevrouw Margo
Swerts, expert mobiliteit wvi.

Verslaggeving tweede werkingsjaar FRGE Westhoek
Toelichting door de heer Jeroen Haghedooren, projectcoördinator FRGE Westhoek;

West Deal: Strategisch plan gericht op de economische transformatie in West-Vlaanderen,
inclusief een vernieuwd voorstel van proeftuinen voor de middenstand.
Toelichting door gedeputeerde voor economie de heer Jean de Bethune.

Varia

Aurisgebouw Ieper, 25 april 2014

Werking Westhoekoverleg
 5-punten memorandum n.a.v. Vlaamse / Federale verkiezingen;
 Gevolgen van de Franse lokale verkiezingen voor Frans Vlaanderen;
 Archief Ruimte Vlaanderen;

Streekwerking Westhoek
 Oproep ondernemersvriendelijke gemeenten 2013;
 Ontwikkeling Leaderstrategie Westhoek: stand van zaken;

Toelichting door dhr. Wouter Bertier, coördinator Leader Westhoek

 Ontwikkeling regionale welzijnsinzet: stand van zaken;
Toelichting door dhr. Jan Leicher, gebiedswerker welzijn.

Varia

Aurisgebouw Ieper, 16 mei 2014

Werking Westhoekoverleg
 5-punten memorandum n.a.v. Vlaamse / Federale verkiezingen;
 Standpunt openbaar vervoer : reacties
 Motie m.b.t. fusies

Volwassenenonderwijs in de Westhoek
Toelichting door de heer Gunter Petry, voorzitter Webros

Convenant: Het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog als UNESCO Werelderfgoed
Toelichting door de heer Luc Vandael, beleidsmedewerker WO I-project van het agentschap
Onroerend Erfgoed

Varia
 Overzicht adviezen FRGE i.k.v 6de staatshervorming
 Datum volgend overleg politieke stuurgroep prezone Westhoek
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Aurisgebouw Ieper, 27 juni 2013

Beleid van de Vlaamse Regering tot stimulering van de vrijwillige fusies van de gemeenten.
Toelichting door dhr. Guido Decoster, administrateur-generaal, Agentschap Binnenlands
Bestuur Vlaanderen.

Werking Westhoekoverleg
 Terugkoppeling overleg met Ruimte Vlaanderen inzake archivering;
 Mobiliteit;
 Onderhoud waterhydranten via sociale economie;
 Subsidiedossier Woonwinkel West;
 FRGE Westhoek

Varia

Streekhuis Westhoek, 19 september 2014

Werking Westhoekoverleg
 Herbicidengebruik
 Onderhoud waterhydranten
 Afzegging dossier sociale economie
 Mobiliteit
 Vernieuwde regelgeving onroerend erfgoed
 Afvalophaling op het platteland

Burgemeestersconvenant
Toelichting door mvr. Nathalie Garré, stafmedewerker wvi.

Plattelandsplus van de Provincie West-Vlaanderen en de opmaak van de
ontwikkelingsstrategie voor Leadergebied Westhoek.
Toelichting door dhr. Guido Decorte, dhr. Kristof Verhoest en dhr. Wouter Bertier.

Mobi West: Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer West-Vlaanderen.
Toelichting door dhr. Dave Dewachtere projectverantwoordelijke en dhr. Jo Bossuyt
coördinator.

Varia

Streekhuis Westhoek, 17 oktober 2014

Lokaal woonbeleid
 Sociale huisvesting in kleine kernen;

Toelichting door dhr. Dirk Sansen, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

 Lokaal toewijzingsreglement – Bindend sociaal objectief;
Toelichting door dhr. Stefaan Lombaert, Agentschap Wonen
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Mobi West: Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer West-Vlaanderen.
Toelichting door de heer Dave Dewachtere projectverantwoordelijke en de heer Jo Bossuyt
coördinator

Werking Westhoekoverleg
 Mobiliteit:
 Terugkoppeling infosessie onroerend erfgoed;
 Doven openbare verlichting – Vraag Zonnebeke;
 Rondvragen / uitwisseling:

a. Premie rattenvangers;
b. Zitpenningen AGB;
c. Gebruik rode diesel;
d. Burgemeestersconvenant;
e. Busvervoer leerlingen;

 Begraafplaats Westhoekers in Neuville-sous-Montreuil;
 Correspondentie:

a. Gebruik herbiciden - Brief aan minister Schauvliege
b. Sociale economie - Brief aan minister Homans
c. Schrijven wvi m.b.t. projectbureaus wvi
d. Nieuwe vervoersplan NMBS

Brandweerhervorming

Varia
 Vertegenwoordiging Westhoekoverleg in Leader
 Data vergaderingen Westhoekoverleg 2015

Streekhuis Westhoek, 21 november 2014

Werking Westhoekoverleg
 Goedkeuring jaarverslag Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel 2013
 Begraafplaats Westhoekers Neuville-sous-Montreuil: verdere aanpak
 Kennisname Leaderstrategie Westhoek
 Burgemeestersconvenant

Brandweerhervorming
 Opvolging BOC van 18 november 2014
 Aanstelling van een bijzonder rekenplichtige vanaf 1/01/2015 tot de aanstelling van de

bijzonder rekenplichtige na procedure
 Afspraken rond verdere samenwerking met gemeentelijke diensten, in het bijzonder de

personeelsdiensten
 Voorstel budget 2015

Varia
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Bijlage 2: aanwezigheden algemene vergadering
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LIEFOOGHE Gerard X X X X X X X X X

VANHESTE Ann V V X X X V X

LARIDON Lies X X X X X X X X X

LEWYLLIE Marc X
De

Meyer
X X X X X X X

VANSTEENKISTE Ann X V X X V X X X X

DURNEZ Jan X X X X X X X V X

LANSENS Patrick X V V X X V X

VAN DEN BUSSCHE
Marcus

X V X Serpieters Serpieters X

VANCOILLIE Toon X X X V V V X X V

WYFFELS Alain X X X X X X X X X

MORLION Lode X X X V X X X X X

ERVRARD Sandy X V X V X V X X X

CRABBE Roland X V V V V X X X

DEJAEGHER Christof X X X X X X X X X

ROOSE Peter X X X X X X X X X

MOURISSE Stephan X X V V V V X V

CASIER Youro V X V X X X X X

CARDOEN Dirk X V X V V V X X X

DECORTE Guido X X V V V X V

SANDERS Geert X X X X V V X X V

DE ROO Niek V V X X X X V X V

HOET Dieter X X X X X X X X X
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Bijlage 3: agenda dagelijks bestuur

Aurisgebouw Ieper, 7 februari 2014

Werking Westhoekoverleg
 Rekening 2013 – budget 2014
 Vergadermeubilair Westhoekoverleg
 Mobiliteit:

a. Toekomst spoorlijn 73
b. WG mobiliteit EGTS : voorstel van 17 april (witte donderdag) voor GO studiedag.

 Fusiedebat: positionering Westhoek
 Hervorming wvi
 Kleine windturbines: standpunt WHO
 Belasting bouwvergunningen – Langemark-Poelkapelle

a. Belasting bouwvergunningen;
b. Retributie voor planologisch attest.

 Aanrekenen kosten voor evenementen – Zonnebeke
a. Brief Zonnebeke
b. Rondvraag bij Westhoekgemeenten

 Verstrekken van personenlijsten aan scholen

Brandweer
 Organisatie politieke stuurgroep 14 februari ’14 - 7u30 – Seylsteen;
 Prezoneraad 27 februari ’14 - 19u – Houthulst.

Streekwerking
 Welzijn:

a. regionale welzijnsinzet WH
b. beheer crisisnetwerken

 Nieuwe programmeerperiode
 Inventaris projectideeën Westhoekgemeenten;
 Ontwikkeling PDPO III en Provinciaal-Vlaams restprogramma.

Agenda algemene vergaderingen

Varia

Aurisgebouw Ieper, 7 maart 2014

Werking Westhoekoverleg
 Mobiliteit: WG mobiliteit EGTS
 Fusiedebat: positionering Westhoek
 Unesco erkenning Westhoek: convenantidee landbouworganisaties

Parochiekerken: stand van zaken.
 Afbakening huisartsenkringen / zorgregio’s.
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Streekwerking
 Regionale welzijnsinzet.
 2de werkjaar FRGE Westhoek.

Agenda algemene vergaderingen

Varia

Aurisgebouw Ieper, 4 april 2014

Werking Westhoekoverleg
 Standpuntontwikkeling openbaar vervoer
 Een sterkere structuur voor Westhoekoverleg;
 Memorandum Westhoekoverleg;
 Unesco in de Westhoek;

Streekwerking
 Oproep ondernemersvriendelijke gemeente 2013;
 Vertegenwoordiging gemeenten in RESOC;
 Netwerkstad Westhoek;

Agenda algemene vergadering 25 april 2014

Varia

Aurisgebouw Ieper, 9 mei 2014

Werking Westhoekoverleg
 Memorandum Westhoekoverleg
 Structuur Westhoekoverleg
 Unesco erkenning
 Standpunt openbaar vervoer: reacties
 Huurovereenkomst

Agenda algemene vergaderingen

Varia
 Vraag Langemark-Poelkapelle - motie ivm fusies

Aurisgebouw Ieper, 6 juni 2014

Werking Westhoekoverleg
 Structurering Westhoekoverleg
 Unesco: verdere opvolging
 Overleg Ruimte Vlaanderen inzake archief
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 Mobiliteit Westhoek:
a. Schrijven Minister Crevits.
b. Transnationale projectontwikkeling.
c. Grensoverschrijdende studiedag: 10 oktober / Ieper.

Streekwerking Westhoek
 Onderhoud waterhydranten via sociale economie

Agenda algemene vergadering

Varia
 Vraag Dirk Cardoen inzake toegang publiek evenementen herdenking (o.a. lichtfront).
 Schrijven VBSL – Poperinge.
 Vergadermeubilair.
 Reactie Koksijde op memorandum.

Streekhuis Westhoek, 5 juli 2014

Werking Westhoekoverleg
 Samenstelling MAC Leader
 BRV op WHO?
 Structurering who
 Service Design Vlaanderen
 “Growfunding”
 Keyzee

Streekwerking Westhoek
 Overleg Veurne / Westkust t.b.v. projectbureau wvi

Agenda algemene vergadering

Varia
 Mobiwest

Streekhuis Westhoek, 5 september 2014

Werking Westhoekoverleg
 Herbicidengebruik gemeenten – burgemeester Gerard Liefooghe;
 Mobiliteit:

a. Overleg De Lijn
b. Design Vlaanderen omtrent landelijke mobiliteit

 Vernieuwde regelgeving onroerend erfgoed: opportuniteiten en bedreigingen

Streekwerking
 Verdere opvolging Beleidsplan Ruimte Vlaanderen via RESOC;
 Procedure goedkeuring ontwikkelingsstrategie Leader Westhoek;

Agenda AV 19 september ‘14
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Aurisgebouw Ieper, 3 oktober 2014

Werking Westhoekoverleg
 Personeel;
 Rondvragen:

a. Premie rattenvangers;
b. Zitpenningen AGB;
c. Rode/witte diesel;
d. Burgemeestersconvenant;
e. Busvervoer leerlingen

 Brief Poperinge: begraafplaats Westhoekers in Neuville-sous-Montreuil;
 Zonnebeke: Vraag Bpost n.a.v. gedoofde openbare verlichting;
 Gebruik herbiciden;
 Burgemeestersconvenant: verder opvolging;
 Mobiliteit:

a. Overleg De Lijn: stand van zaken;
b. Service Design: stand van zaken;
c. Brief NMBS inzake grensoverschrijdende verbinding;
d. Brief NMBS inzake nieuwe vervoersplan;
e. Keyzee: stand van zaken

 Sociale economie:
a. Rondetafel;
b. Schrijven WHO - Brief aan minister Homans

Streekwerking
 Brief wvi (projectbureau);
 Afvalophaling platteland (projectbureau);
 Continuering FRGE Westhoek: nieuwsbericht;
 Kick off Streepact Westhoek: verder opvolging workshop stedelijk motor (RESOC);
 Vervolg Kompas (Gebiedswerking);

Algemene vergadering 17 oktober 2014

Varia.

Streekhuis Westhoek, 7 november 2014

Werking Westhoekoverleg
 Begraafplaats Westhoekers Neuville-sous-Montreuil: verdere aanpak;
 Vraag Vlaamse Baseball en Softball Liga;
 Kleine windturbines met vertikale as;

Streekwerking
 Vertegenwoordiging lokale besturen in de nieuwe leaderwerking:

evenwichtige vertegenwoordiging (schepen, ocmw voorzitter, …);
 Roadshow sociale economie voor lokale besturen Westhoek ;
 Unesco erkenning;
 Welzijnsplatform: stand van zaken;
 Onderhoud waterhydranten via sociale economie: stand van zaken;
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Projectbureau wvi: onroerend erfgoeddecreet;

Beleidsgroep FRGE: verlenging samenwerkingsovereenkomsten;

Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel: jaarverslag 2013;

Algemene vergadering 21 november 2014: prezoneraad

Varia.

Streekhuis Westhoek, 5 december 2014

Werking Westhoekoverleg
 Ter beschikkingstelling t.b.v. Hulpverleningszone Westhoek in 2015
 Intergemeentelijke samenwerking Westhoek

c. Burgemeestersconvenant
d. Stedenoverleg mobiliteit 28 november 2014
e. Stedenoverleg 12 december 2014 …

 Uitvoering Streekpact

Streekwerking
 Financiering PDPO – Leader Westhoek
 Vertegenwoordiging MAC Leader
 Projectbureau wvi

a. Overleg afvalophaling 17 november 2014
b. Overleg Westkust/Veurne op 19 november 201

Agenda algemene vergadering

Varia.
 Grensoveschrijdende samenwerking Adinkerke-Duinkerke
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 Bijlage 4: agenda ‘Vereniging voor Gemeentesecretarissen
van de Westhoek’

Auriscentrum Ieper, 28 februari 2014

Externe audit:
 intervisie collega’s
 aanbod SBR voor gemeenten op het vlak van organisatiebeheersing en externe audit

Toelichting door de heer Freddy Deslé;

Verhoging interne efficiënte gemeenten: opvolging actiepunten 29/11/2013;

Nieuws Westhoekoverleg
 Hervorming wvi
 Rondvragen;

Problematiek verstrekken personenlijsten
Aanrekenen kosten evenementen

Varia

Veurne, 23 mei 2014

Stand van zaken hervorming wvi
Toelichting door dhr. Geert Sanders, algemeen directeur wvi.

Opzetten van een midofficetoepassing in lokale besturen
 Toelichting over opmaak van procesbeschrijvingen in de software Protos

door Birgit Craeye, beleidsmedewerker beleidsondersteuning Veurne)
 Toelichting over midofficeproject Victor

door Marie Herman, secretaris Diksmuide: toelichting CRM door Eddy Van Der Stock,
Victor.

Werkwijzen en methodieken voor realisatie van kwalitatieve infrastructuur voor wonen ,
werken , mobiliteit , ontspanning , sport en zorg
Toelichting door NV Van Roeij

Aanwijzing van een voorzitter (coördinerend contactpersoon) voor vervanging Edwin Coulier
vanaf september 2014

Opmaak Leaderstrategie Westhoek – nieuwe programmeerperiode
Toelichting door Dieter Hoet

Nieuws uit Westhoekoverleg
 Regionale welzijnsinzet Westhoek
 Memorandum

Varia
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Streekhuis Westhoek, 26 september 2014

Publiek-private samenwerking als win-winsituatie
Toelichting door Marc Decostere (Groep Van Roey)

Gevolgen van de brandweerhervorming en de brandweerzone vanaf 1 januari 2015 voor
gemeentepersoneel en ambulance
Toelichting door dhr. Geert Depotter, verantwoordelijke personeelsaangelegenheden prezone
Westhoek

Integratie van gemeente en OCMW

Voorzitterschap van de kring van gemeentesecretarissen van de Westhoek - vervanging
Edwin Coulier

Nieuws uit Westhoekoverleg
 Sociale economie
 Opmaak Leaderstrategie Westhoek / Plattelandsplus
 Kick off streekpact Westhoek

Varia

Stadhuis Poperinge, 28 november 2014

Opstart van de hulpverleningszone Westhoek per 1 januari 2015
Toelichting door dhr. Robert Van Praet, zonale coördinator prezone Westhoek en dhr. Geert
Depotter, verantwoordelijke personeelsaangelegenheden prezone Westhoek.
Voor dit punt werden ook de rekenplichtigen van de Westhoekgemeenten uitgenodigd.
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Bijlage 5: agenda overleg OCMW-voorzitters van de Westhoek

Poperinge, 3 maart 2014

Voorstelling OCMW Poperinge.

Bespreken nota zorgregio indeling
Toelichting door de heer Bart Vallaeys, secretaris OCMW Poperinge

Betrokkenheid OCMW -secretarissen bij het OCMW-voorzittersoverleg
Toelichting door de heer Bart Vallaeys, secretaris OCMW Poperinge

“Naar een Regionale Welzijnsinzet voor de westhoek” toelichting
Toelichting door de heren Jan Leicher, Bart Vallaeys en Frans Verhegghe (directeur
familiehulp zorgregio Ieper)

Nieuw voorstel residentieel aanbod dak- en thuisloosheid in de CLEP
Toelichting door mevrouw Karolien Avonture, OCMW-voorzitter Alveringem

Schuldpreventie
 Afronding Project Schuldpreventie Westhoek
 Overdracht Paystation
 Beleidsplan 2014-2015 Budget in zicht CAW

Reflectie bezoek gedeputeerde van Welzijn van de Provincie West-Vlaanderen Mevr. Myriam
Vanlerberghe

CAW Centraal West-Vlaanderen
 Vraag tot deelname Directeur aan OCMW-voorzittersoverleg
 Terugkoppeling CAW-overleg zorgregio kleinstedelijk niveau westhoek

Actualiteit
 Middelen kinderarmoede
 Streekpact RESOC Westhoek
 Opmaak ontwikkelingsstrategie Leader

Varia

De Panne, 6 juni 2014

Voorstelling OCMW De Panne.

Opvolging gesprekken lokale besturen en CAW + afspraken vastleggen begeleiding
schuldpreventie Westhoek
Toelichting door Hilde Vens en Eveline Bohez, CAW Centraal West-Vlaanderen

Toelichting stand van zaken regionale welzijnsinzet
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Toelichting door Jan Leicher en Lien de Vos

Toekomstvisie op drughulpverlening in de Westhoek + voorstel engagementsverklaring
Toelichting door Wim Vens, vzw De Sleutel

Varia
 Individueel verminderd tarief kinderopvang
 Leader Westhoek
 Minilab
 Impulsreglement Provincie West-Vlaanderen

Terugkoppeling Project residentiële opvang voor dak- en thuislozen CLEP

 Memorandum Westhoek
 Hervorming jeugdhulpverlening
 Diversiteit werkt

Varia.

Lo-Reninge, 12 september 2014

Voorstelling OCMW Lo-Reninge.

Een Regionale welzijnsinzet voor de Westhoek
 Terugkoppeling gesprek met gedeputeerde Vanlerberghe
 Voorstelling inhoudelijk en organisatorische invulling regionale welzijnsinzet

Voorstelling Open School/basiseducatie
Toelichting door mvr. Mieke Lanoye

Bepalen inhoudelijke agendapunten vergadering OCMW-voorzittersoverleg

Actualiteit
 Stand van zaken dossiers huizen van het kind
 Terugkoppeling overleg crisisnetwerken OCMW’s Westhoek en Provincie
 Vlaams regeerakkoord
 Oproep PDPO III/platteland plus

Varia
 Bezetting LOI: vraag mvr. Anja Pilet - Is er bij de andere OCMW’s ook zo’n opvallende

daling van de bezetting van het LOI?

Vleteren, 5 december 2014

Voorstelling OCMW Vleteren.

Kansarmoedeatlas
Toelichting door mevrouw Hilde Coudenys Provinciebestuur West-Vlaanderen
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Provinciaal Welzijnsbeleid
Toelichting door gedeputeerde Vanlerberghe

Werking van de crisisnetwerken – toekomst
Toelichting door Lien De Vos

Integratie OCMW/gemeente.

Leader

Actualiteit

Varia
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Bijlage 6: agenda’s regionale werking VVSG

6 mei 2014

Nieuws uit de regio’s

Regioscreening: analyse syntheserapport

Intergemeentelijke samenwerking in Plattelandsproject De Merode: gedachtewisseling met
coördinator Roel Slegers

VVSG Memorandum: standpunt verbeterde samenwerki‐ ng Vlaanderen & lokale besturen:
Bespreking concrete voorstellen

Varia

25 juni 2014

Open Ruimte Platform: naar aanleiding van haar 25 jarig bestaan voerde de‐ VLM samen met
Architecture - Workroom en Bovenbouw Architectuur een toekomstverkenning uit voor de
open ruimte. Als vervolg daarvan wil VLM een open ruimte platform ontwikkelen in
samenwerking met partners voor een constructief signaal vanuit de open ruimte. VLM en
Architecture Workroom stellen de zes verhaallijnen voor.

Crowdfunding op streekniveau: op 2 juni was er een voorstelling van het
Growfunding onderzoeksproject, met de aankondiging dat er ook een projectaanvraag voor‐
een crowdfunding onderzoek op‐ streekniveau zou worden ingediend.

Nieuws uit de regio’s

Varia

16 september 2014

Open Ruimte Platform: opvolging vorige vergadering en bespreking van de voorgestelde
cases in groep worden

Het Vlaams regeerakkoord: wat zijn de gevolgen van het regeerakkoord voor de
streekwerking en regionale organisaties?

Nieuws uit de regio’s

Varia
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13 november 2014

Nieuws uit de regio’s
 Netwerk Meetjesland
 RESOC Leuven en Halle-Vilvoorde
 Pajottenland
 Streekoverleg Zuid Oost-Vlaanderen
 Haviland
 Mid-West Overleg
 Intergemeentelijke samenwerking De Merode
 Westhoekoverleg
 Burgemeestersoverleg Brugge

Europese structuurfondsen in de nieuwe programmaperiode 2014-2020.

Wat zeggen de Vlaamse beleidsnota’s over intergemeentelijke samenwerking?

Varia
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Bijlage 7: agenda’s plattelandscommissie VVSG

28 januari 2014

Vlaamse beleidswerkgroep ‘Economische activiteiten in leegstaande gebouwen in agrarisch
gebied’
 Inleiding: wat voorafging
 Toelichting door Inge Leenders, Ruimte Vlaanderen, Afdeling Juridische en

beleidsontwikkeling
 Reacties en vragen vanuit de vergadering

Project Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD)

Samenwerking gemeente en sociaal verhuurkantoor

Plattelandsfonds: ingediende projecten 2013 en planning 2014

Varia

18 maart 2014

Memorandum vervoersmaatschappij De Lijn – aanbod in landelijk gebied - In dialoog met
Dhr. Roger Kesteloot, Directeur Generaal van De Lijn.‐

Basismobiliteit versus basisbereikbaarheid in landelijk gebied. Naar een verbeterde
samenwerking De Lijn – gemeenten. Naar meer / ander ‘openbaar vervoer’? - Gesprek met
Erwin Debruyne, VVSG stafmedewerker mobiliteit en wegbeheer.‐

Code voor infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen. Stand van zaken‐
herziening. - Toelichting door Erwin Debruyne, VVSG stafmedewerker mobili‐ teit en
wegbeheer.

Varia

1 juli 2014

Korte inleiding door VVSG en welkom door OCMW Langemark Poelkapelle‐

VLM licht projectoproep volkstuinen toe: rondleiding buiten, toelichting door medewerkers
van het WZC, volkstuinier vertelt
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23 september 2014

18 november 2014

Welkomstwoord van schepen Schaubroeck

Plaatsbezoek Trage wegen

Code Nutswerken: stand van zaken en gedachtewisseling

Het Vlaamse regeerakkoord: impact voor plattelandsgemeenten?
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