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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 2016 twee keer bijeen op 15 
april en 17 juni 2016. 

 
Toon Vancoillie, burgemeester Kortemark is voorzitter van de interlokale 
vereniging. 

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

van de interlokale vereniging. 
 
Dit werkingsverslag 2016 werd goedgekeurd door het Beheerscomité van de 

interlokale vereniging WHP op 19 mei 2016. 
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De beleidsdomeinen van de 
Interlokale Vereniging 
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De algemene overeenkomst van de Interlokale Vereniging werd voor het eerst 
goedgekeurd in 2010 door de 18 Westhoekgemeenten. 

 
Op basis van de geactualiseerde overeenkomst van de Interlokale Vereniging die 
in 2016 ter goedkeuring aan de leden van de interlokale vereniging werden 

voorgelegd, was de interlokale vereniging in 2016 actief op zes beleidsdomeinen 
op Westhoekniveau 

 intergemeentelijke samenwerking en coördinatie (Westhoekoverleg) 

 milieubeleid 

 woonbeleid 

 jeugd 

 welzijn 

 energielening 
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A. 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 2016 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 die door 17 Westhoekgemeenten is goedgekeurd. 

 
De overeenkomst is aanleiding voor de tewerkstelling van een coördinator 
(Dieter Hoet) en een secretariaatsmedewerker (Dorine Sioen). 
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B. Milieubeleid. 

In het kader van dit beleidsdomein is er een aanvullende overeenkomst 
milieubeleid afgesloten met de gemeenten Lo-Reninge, Vleteren en de West-
Vlaamse Intercommunale die ook in 2016 geleid heeft tot de intergemeentelijke 

tewerkstelling van een milieuambtenaar (IGMA), m.n. Lien Vlamynck.   
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C. 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) 
Stijn  De Vliegher 

 ½ VTE administratief medewerkster (niveau C1) 
Marieke Wallyn 

 ½ VTE administratief medewerkster (niveau C1) 

Karin Barra 
 4/5 VTE  technisch medewerkster (niveau C1) 

Caroline Vanhaste 
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D. Jeugdbeleid. 

Forum Jeugd stelt zich tot doel intergemeentelijke samenwerking rond lokaal 
jeugdbeleid te faciliteren. Specifieke acties worden opgezet in het kader van 
vrijetijdsaanbod, jongerencultuur en ondernemerschap bij jongeren. 

 
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, kreeg 
in nauwe samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en RESOC vorm tot 

juni 2015. 
 

Begin juli 2015 werd een nieuw LEADER dossier goedgekeurd voor het Forum 
Jeugd onder het thema 2 ‘Profilering en promotie van de streekidentiteit (met 
inbegrip van toerisme en recreatie)’. Voor het eerst sinds de start van een 

intergemeentelijk jeugdoverleg (2009) engageren 15 Westhoekgemeenten 
(Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Ieper, Kortemark, Langemark-

Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren, 
Wervik, Zonnebeke) zich om gedeeltelijk de personeelskosten voor eigen 
rekening te nemen.  

Bovendien wordt ook nauw samengewerkt met Welzijn in de Westhoek. Deze 
samenwerking bestaat hoofdzakelijk uit informatie-uitwisseling. Er zijn nl. heel 

wat raakvlakken met thema’s binnen jeugd (Huis van het Kind, kinderarmoede, 
vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen,…).  
 

Van januari tot mei 2016 zat het project in een doorstartfase. Wel werden 
verschillende bijeenkomsten georganiseerd m.b.t. de thema’s opgenomen in het 

actieprogramma Forum Jeugd. De medewerkers van Westhoekoverleg,  Lien De 
Vos (welzijnscoördinator Westhoek) en Dieter Hoet volgden Forum Jeugd ad 
interim op. 

Vanaf mei 2016 kon het project ten volle herstarten door de aanwerving van een 
nieuwe projectcoördinator, Joke Putman. In deze fase ligt de nadruk op de 

kennismaking met de verschillende partners en het voortzetten van de reeds 
opgestarte zaken die ad interim door de andere medewerkers van 

Westhoekoverleg werden opgevolgd voor de komst van de projectcoördinator.  
 
In 2016 werd de overeenkomst ‘jeugd’ in het kader van de interlokale vereniging 

geactualiseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de 15 betrokken 
gemeentebesturen. 
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E. Welzijn in de Westhoek 

Welzijn in de Westhoek is het samenwerkingsverband tussen de publieke (zijnde 
de 18 OCMW’s van de Westhoek) en private welzijns- en zorgactoren uit de 
Westhoek. Via intergemeentelijke en intersectorale samenwerking streven we er 

naar om een voldoende, kwalitatief en toegankelijk welzijns- en 
zorgaanbod te garanderen voor alle burgers van de Westhoek via het: 

 welzijnsplatform: het forum van de vertegenwoordigers uit de publieke en 
private welzijns- en zorgsectoren van de Westhoek 

 regionaal Sociaal Actieprogramma 2015-2018: concreet regionaal 

actiepuntenprogramma om de doelstelling te realiseren, opgemaakt rond 3 
kapstokthema’s: rond 3 kapstokthema’s: kansarmoede, 

vermaatschappelijking van de zorg en vervoersarmoede en 
toegankelijkheid van de dienstverlening. 

 

De 18 OCMW’s van de Westhoek voorzien 0,11€ per inwoner op basis van de 
raadsbeslissing die ze hiertoe namen eind 2014. Hiermee financieren ze 

gedeeltelijk de werking van het welzijnsplatform. 
Ook de private actoren betalen een ledenbijdrage. 
 

Lien De Vos is Regionale Welzijnscoördinator Westhoek. 
 

Teneinde deze intergemeentelijke samenwerking in regel te brengen met de 
bepalingen van het decreet intergemeentelijke samenwerking, werd deze 
samenwerking ingekanteld in de interlokale vereniging door de goedkeuring van 

de overeenkomst ‘welzijn’ door de 17 Westhoekgemeenten in 2016.  
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F. Energielening Westhoek 

In 2010 boog de algemene vergadering zich over het vraagstuk m.b.t. de 
oprichting van een lokale entiteit van het FRGE (Fonds ter Reductie van de 
Globale Energiekost) voor de Westhoek.  Alhoewel WVI hieromtrent een aanbod 

had uitgewerkt voor de Westhoekgemeenten, 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 FRGE Westhoek 
toebedeeld en kwam in die hoedanigheid meermaals bijeen. 

De werkgroep die de oprichtingsmodaliteiten voor FRGE Westhoek had 
bestudeerd, werd begin 2011 omgedoopt tot stuurgroep FRGE Westhoek.  Deze 

stuurgroep moet in opdracht van het Westhoekoverleg de werking van FRGE 
Westhoek in grote lijnen opvolgen en voorstellen formuleren t.a.v. de 
beleidsgroep m.b.t. te nemen beleidskeuzes. 

 
Begin 2015 werd er een naamsverandering doorgevoerd. FRGE werd omgedoopt 

in ‘de Vlaamse Energielening’, FRGE Westhoek werd hierdoor ‘Energielening 
Westhoek’. De term lokale entiteit werd ook omgevormd naar ‘Energiehuis’. 
 

De stuurgroep bestaat uit: 
Marieke Cloet, OCMW-voorzitter Ieper, voorzitter 

Thierry Hugues, OCMW-ontvanger Poperinge 
Stef Deboutte, OCMW-ontvanger Ieper 
Marc Dekervel, OCMW-secretaris Veurne 

Christof Dejaegher, Burgemeester Poperinge 
Manon Devlieghere, IJzer en Zee 

Mark Paelinck, OCMW-voorzitter Poperinge; 
Jan Leicher, gebiedswerking wonen/welzijn; 
Dieter Hoet, Westhoekoverleg. 

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

bestaat uit: 
Thierry Hugues, OCMW Poperinge, voorzitter 

Stef Deboutte, OCMW Ieper, ondervoorzitter 
Marieke Cloet, OCMW-voorzitter Ieper; 
 

Het OCMW van Poperinge treedt op als Energiehuis voor de Westhoek.   
Jeroen Haghedooren werd aangesteld als coördinator van Energielening 

Westhoek en Jan Leicher volgt dit dossier als gebiedswerker van nabij op. 
 
De samenwerking in het kader van ‘Energielening Westhoek’ werd in 2016 

ingekanteld in de interlokale vereniging teneinde deze in regel te brengen met 
het decreet intergemeentelijke samenwerking.  De aanstelling van de 

projectcoördinator is slechts mogelijk doordat op het schaalniveau van de 
Westhoek energieleningen worden verstrekt.  Deze inkanteling gebeurde op basis 
van de goedkeuring van de onderliggende overeenkomst ‘energielening’ in 2016 

door 17 Westhoekgemeenten. 
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Partners van de Interlokale 
Vereniging 
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De partners van de Interlokale Vereniging zijn: 
 

Partner 
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Alveringem X  X X X X X 

De Panne X  X  X X X 

Diksmuide X  X X X X X 

Heuvelland X  X  X X X 

Houthulst X   X X X X 

Ieper X  X  X X X 

Koekelare X    X X X 

Koksijde        

Kortemark X  X X X X X 

Langemark-Poelkapelle X  X  X X X 

Lo-Reninge X X X X X X X 

Mesen X  X  X X X 

Nieuwpoort X  X  X X X 

Poperinge X  X  X X X 

Veurne X  X X X X X 

Vleteren X X X  X X X 

Wervik X  X  X  X 

Zonnebeke X  X  X X X 

Provincie West-Vlaanderen X    X   

West-Vlaamse Intercommunale 
(wvi) 

X X     X 

WAI vzw X  X  X   

OCMW Poperinge 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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A. Westhoekoverleg 

De uitgevoerde opdrachten van Westhoekoverleg kunnen worden opgedeeld in 
een vijftal categorieën: overleg, ontwikkeling thema's, infosessies, netwerking en 
communicatie. 

I. Overleg 

1. Algemene vergadering Westhoekoverleg 

De algemene vergadering van Westhoekoverleg kwam in 2016 tien keer bijeen 
Bijlage 1 bevat de agenda's van deze vergaderingen.  De algemene vergadering 

is samengesteld uit de achttien burgemeesters van de Westhoekgemeenten die 
het protocol van Westhoekoverleg hebben goedgekeurd, de algemeen directeur 
van de WVI, een gemeentesecretaris die namens het secretarissenoverleg 

participeert aan de vergadering en de streekgedeputeerde.  Bijlage 2 bevat een 
overzicht van de aanwezigheden. 
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Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en opvolging van 
de algemene vergadering en kwam tien keer bijeen in 2016.  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 en de administratief medewerker 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 sedert 2015 Toon 
Vancoillie, en de ondervoorzitter is Christof Dejaegher. 

1.1. Beheerscomité interlokale vereniging WHP 

Zoals eerder aangegeven kwam het beheerscomité twee keer bijeen in 
2016.  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. 

1.2. Beleidsgroep Energielening Westhoek (vroeger FRGE) 

Anno 2011 kreeg de AV formeel de rol van beleidsgroep van 
‘Energielening Westhoek’ toebedeeld en kwam in die hoedanigheid 

meermaals bijeen. 
 

Cf. hoofdstukken m.b.t. Energielening Westhoek. 

2. Overleg gemeentesecretarissen 

Het Westhoekoverleg zorgde ook in 2016 voor de inhoudelijke en praktische 
ondersteuning van het overleg van gemeente- en stadssecretarissen van de 
Westhoek.  Dit wordt gedaan in samenspraak met de voorzitter Francis Claeys 

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

 
Er waren negen bijeenkomsten in de loop van 2016.  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 
Joke Jonckheere (Veurne). 

 
Sinds 2016 is er een vaste vertegenwoordiger van het secretarissenoverleg 

aanwezig op de algemene vergadering van Westhoekoverleg.  In 2016 nam de 
stadssecretaris van Ieper deze functie op. 
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3. Overleg OCMW voorzitters 

In 2002 werd vanuit Westhoekoverleg en de toenmalige provinciale 

gebiedswerking welzijn gestart met een gestructureerd overleg van OCMW 
voorzitters, waarbij het secretariaat van Westhoekoverleg functioneerde als 
secretariaat van dit overleg.  De voorzitters komen trimestrieel bijeen. 

De agenda's van dit overleg zijn in bijlage 5 opgenomen. 
Door het (toekomstig) wegvallen van de provinciale bevoegdheid rond Welzijn 

wordt het OCMW-voorzittersoverleg vanaf 2015 georganiseerd in samenwerking 
met de Regionale Welzijnscoördinator binnen Welzijn in de Westhoek.  
Het secretariaat van Westhoekoverleg is betrokken bij de inhoudelijke 

voorbereiding en opvolging van de vergadering als bij de praktische organisatie 
ervan. 

In 2016 was Frans Lefevre, OCMW voorzitter van Nieuwpoort, voorzitter van dit 
overlegplatform. 
Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg, Lien De Vos regionale 

welzijnscoördinator en Jan Leicher, gebiedswerker Westhoek nemen deel aan dit 
overleg. 

4. Overige 

 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 mobiliteit 

Sinds de besparingsgolf bij De Lijn van start ging in 2012, brengt 

Westhoekoverleg op geregelde tijdstippen het ‘stedenoverleg mobiliteit’ 
bijeen.  Dit overleg van de schepenen en ambtenaren van mobiliteit van 
Diksmuide, Ieper, Koksijde, Poperinge en Veurne heeft een 

beleidsvoorbereidende rol t.a.v. Westhoekoverleg in functie van de verdere 
visievorming en projectontwikkeling op streekniveau. 

 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. 
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II. 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. Projectonwikkeling 

Regiomarketingcampagne ‘Nieuwe wereld’ 

Regiomarketingcampagne geïnitieerd 
door resoc: verwerven cofinanciering 

lokale besturen via Westhoekoverleg. 
Campagne gestart op 23 nov. ‘16 

Terugkoppelingsstructuur t.a.v. 
gemeenten te ontwikkelen. 

Vergeten begraafplaats Neuville 

Bebording ontwikkeld en geplaatst met 
inhuldiging 24 sep. ’16. 

Correspondentie met Belgische staat in 
functie van de erkenning van de 

vergeten begraafplaats en de plaatsing 
van een monument op de necropool. 

Opvolging correspondentie Min. BuZa. 
Bepalen verdere betrokkenheid bij 

Chartreuse  

Intekening via ERSV West-Vlaanderen op ESF-oproep t.a.v. Gemeenten door de 

Vlaamse Overheid met als titel ‘Versterkt streekbeleid’. 

Ontwikkeling projectvoorstel rond 
concept stedelijke motor door Resoc 
Westhoek.  Betrokkenheid WHO op 

niveau van stedenoverleg en 
ontwikkeling lokaal 

tewerkstellingsbeleid. 

Opvolging stedenoverleg. 
Samenwerking met VDAB inzake 
tewerkstellingsbeleid via ocmw 

voorzittersoverleg, ocmw 
diensthoofdenoverleg. 

De ontwikkeling van het regioproject 
regierol sociale economie i.s.m. 
welzijnsplatform. 

Regierol Sociale Economie Westhoek 

Ontwikkeling projectvoorstel i.s.m. 
Welzijn in de Westhoek.  Diksmuide 
trekkergemeente voor samenwerking 

16 Westhoekgemeenten. 

Opvolgen resultaten indiening. 
Ontwikkeling synergie met 
‘tewerkstellingsbeleid’ ikv ESF-project. 

Gezamenlijke aanbesteding detectie, inventarisatie, nazicht, onderhoud, herstel 
hydranten 

Aanduiding Stad Poperinge als 

opdrachtencentrale. 

Verdere opvolging van de afgesproken 

werkwijze. 

Transnationale projectontwikkeling t.b.v. stedelijke motor Westhoek: REVIVE 

Indiening via WVI in juni ’16. Niet goedgekeurd. 

Mobiliteitsproject Interreg Va ‘Transmobil’ 

In 2013 maakte Westhoekoverleg een Verdere opvolging van de indiening van 
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streekvisie inzake mobiliteit op.  
Sindsdien wordt gezocht naar extra 
projectmiddelen om deze visie te 

realiseren.  Eerdere pogingen in het 
kader van interreg Vb mislukten.  In 

2016 werd i.s.m. de provincie 
ingediend in interreg Va met als titel 

‘Transmobil’.  Enerzijds worden 
vervoersstromen in de regio beter in 
kaart gebracht ter onderbouwing van 

de openbaar vervoersassen en 
anderzijds worden pilootimplementaties 

van mobiliteitshubs voorzien. 

het project i.s.m. WVI, de Provincie en 
EGTS West-Vlaanderen / Flandre 
Dunkerque – Côte d’Opale. 

Coördineren van de gemeentelijke 
betrokkenheid bij het project. 

2. Intergemeentelijke samenwerking 

Intergemeentelijke ambtenaren voor Westhoekgemeenten 

Intergemeentelijke invulling van 

diverse functies t.b.v. 
Westhoekgemeenten o.m. 
handhavingsambtenaar, 

informatieveiligheidsconsulent, 
werftoezichter, GAS ambtenaar… 

IVC: aanwervingsprocedure lopende via 
WVI 

Verdere opvolging van de ontwikkeling 

van intergemeentelijke functies via het 
secretarissenoverleg. 

Oprichting Dienstverlenende Vereniging Westhoek 

In 2016 werden 2 besluiten genomen 

m.b.t. de oprichting van de DVV 
Westhoek: 17 gemeenten gingen 
akkoord om de oprichting van een 

dienstverlenende vereniging voor de 
Westhoek op te starten en stelden 

daarvoor een overlegorgaan samen dat 
hier verder voor zal instaan, bestaande 
uit de 17 burgemeesters van de 

betrokken gemeenten. 

Voorbereiding bijeenkomst 

overlegorgaan: 
Ontwerp statuten; 
Ontwerp bestuursplan; 
Financiële analyse; 
Motiveringsnota. 

Actualisering statuten Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel 

Actualisering statuten i.f.v. 
goedkeuring door Gemeenteraden: 17 

gemeenten keurden de geactualiseerde 
statuten goed. 

Verdere opvolging van de werking van de 
interlokale vereniging. 

Opvolging Westkustoverleg vanuit Westhoekoverleg 

Koppeling Westhoekoverleg / 

Westkustoverleg 

Opvolging via DB na Westkustoverleg 

21/09/2016 

Verkenning Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddienst (IOED) voor 
achthoekgemeenten 
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3. Inhoudelijke werking 

Service Design Landelijke Mobiliteit: Oplevering beleidsadvies 

Terugkoppeling van het beleidsadvies. 

Verdere verspreiding van het 
innovatieve traject en het aangeleverde 
beleidsadvies (o.m. Fietscongres 7 juni 

2016; Werelddag Stedenbouw 17 
november 2016) 

Verdere verspreiding 

beleidsaanbevelingen t.a.v. lokale 
besturen en betrokken actoren. 
Vertaling in verdere projectontwikkeling. 

Opvolging Forum Jeugd 

Opstart Uitpas Westhoek; 

Aanwerving nieuwe projectcoördinator; 
Uitwerking luik ‘ondernemerschap’ 

i.s.m. Resoc 

Opvolging Werking 

Opmaak Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

Opvolging. 
Vertegenwoordiging Westhoek in 
TOPregio Kust. 

Vertegenwoordiging Westhoek in 
pilootregio Meetjesland voor 

ontwikkeling convenantbenadering voor 
herbestemming hoeves (Christof 

Dejaegher en David Vandecasteele). 

Opvolging BRV. 

Herziening Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 

Opvolging.  

Conceptnota ‘basisbereikbaarheid’ – Pilootregio Westhoek 

Kandidaatstelling van de Westhoek als 
pilootregio voor invoering 

basisbereikbaarheid. 
Opstart werking pilootregio 
(vervoersregioraad en werkgroep) in 

september 2016. 

Opvolging uitwerking pilootregio i.s.m. 
WVI (vrijstelling Margo Swerts voor 

opvolging pilootregio) 

Vlaamse km heffing vrachtwagens 

Kennisname nieuw beleid. 
Uitvoering nulmetingen voorafgaand 

aan de heffing. 

 

Campagne Zwerfvuil 

Ter kennisgeving.  

Werking EGTS West-Vlaanderen / Flandre Dunkerque – Côte d’Opale 

Ter kennisgeving  

Strategisch beleidsplan Toerisme en recreatie Westhoek 

Resultaten I-monitor en bepalen van een verder gezamenlijk traject. 
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4. Standpuntbepaling / belangenbehartiging 

Afbakening kern- en bufferzones t.b.v. UNESCO Werelderfgoed 

Doven openbare verlichting: weekendregimes voor doven en dimmen 

In functie van een betere afstemming 

van de regimes tussen Eandis en 
Infrax. 

 

Reactie De Tijd: ‘Hoeveel belastingen betaalt u in uw gemeente?’ 

Reactie t.a.v. NMBS m.b.t. aanpassingen nieuwe vervoersplan 

I.s.m. Resoc / Werkgroep spoor  

Hertekening zorgregio’s 

Overleg met huisartsen Diksmuide, 

Houthulst en Lo-Reninge i.f.v. opmaak 
reactie (1 dec. 2016). 

Bevraging standpunt ziekenhuizen 
Westhoek. 

 

Opvolging Leaderdossiers 

5. Vertegenwoordiging gemeenten 

Topregio Kust: Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Kustzone (en achterland) 

Burgemeester Veurne  

Klankbordgroep ‘het instrument convenant in het kader van het in ontwikkeling 
zijnde beleid omtrent ‘niet agrarische activiteiten in voormalige agrarische 

gebouwen. 

Politiek: Christof Dejaegher 
Expert: David Vandecasteele 

 

Hersamenstelling vertegenwoordiging Westhoekoverleg in RESOC Westhoek 

Christof Dejaegher (burgemeester Poperinge) 

Alain Wyffels (burgemeester Langemark-Poelkapelle) 
Ann Vansteenkiste (burgemeester Houthulst)  

Arne Debaeke (schepen De Panne) 
Celine Mouton (schepen Veurne) 
Christine Logghe (OCMW-voorzitter Kortemark) 

Dirk Sioen (burgemeester Zonnebeke) 
Etienne Cloet (schepen Heuvelland) 

Geert Vanden Broucke (burgemeester Nieuwpoort) 
Marieke Cloet (OCMW-voorzitter Ieper) 
Sandy Evrard (burgemeester Mesen) 

Youro Casier (burgemeester Wervik) 

Samenstelling Stuurgroep Energielening Westhoek. 

Marieke Cloet, OCMW-voorzitter Ieper, voorzitter 
Christof Dejaegher, Burgemeester Poperinge 

Dieter Hoet, Westhoekoverleg. 
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Jan Leicher, gebiedswerking wonen/welzijn; 
Manon Devlieghere, IJzer en Zee 
Marc Dekervel, OCMW-secretaris Veurne 

Mark Paelinck, OCMW-voorzitter Poperinge; 
Stef Deboutte, OCMW-ontvanger Ieper 

Thierry Hugues, OCMW-ontvanger Poperinge 

6. Intervisie 

Kostprijs uithuiszetting  

Snelheidsregimes lokale en secundaire 

verbindingswegen Westhoek. 

 

Transitie van PWA naar wijkwerken  

Samenwerking gemeente - OCMW  

III. Netwerking 

1. 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 2016 Jan Durnez, burgemeester Ieper en Marcus 

Vanden Bussche, 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. 
 

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

samenwerking/ 

2. 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. 

3. 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. 

http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/grensoverschrijdende-samenwerking/
http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/grensoverschrijdende-samenwerking/
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4. 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 samen met 
Wieland De Meyer, Lies Laridon, Toon Vancoillie, Alain Wyffels. 

Vanaf 2017 wordt dit de Commissie landelijke gemeenten. 

5. Regionale werking WVI 

Op het niveau van WVI wordt geregeld uitgewisseld tussen de 3 regio’s omtrent 
de respectieve werkingen.  De coördinator van Westhoekoverleg woont dit 
overleg bij. 

IV. Infosessies 

1. Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking 

 25 februari met als thema ontwikkelingen inzake intergemeentelijke 
samenwerking rond ruimte in OC De Schouw te Lichtervelde 

 13 oktober met als thema interne staatshervorming in Frankrijk, 
Nederland en Vlaanderen in het Stadhuis van Diksmuide 

2. Infosessies overheidsopdrachten 

 op 2 september en 21 december in het Streekhuis Westhoek.  Spreker dhr. 
Wim Rasschaert. 

V. Streekwerking Westhoek 

1. Managementcomité Leader  Westhoek 

Het Managementcomité is verantwoordelijk voor de opmaak van de 
ontwikkelingsstrategie.  Het MAC beslist over de toewijzing van de middelen voor 
het Leaderprogramma 

Effectief Plaatsvervanger 

Alain Wyffels Jan Durnez 

Toon Vancoillie Wieland De Meyer 

Christof Dejaegher (ondervoorzitter) Dirk Vermeulen 

Peter Roose Dirk Sioen 

Ann Vansteenkiste Wout Cornette 

Dieter Hoet  

2. Ambtelijke werkgroep mobiliteit  

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

middelen.   
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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 
Bern Paret Gebiedswerking Provincie West-Vlaanderen 

Jan Leicher Gebiedswerking Provincie West-Vlaanderen 
Koen Vanneste Provincie West-Vlaanderen 
Lien De Vos Welzijn in de Westhoek - Westhoekoverleg 

Margo Swerts WVI 
Sigrid Verhaeghe RESOC Westhoek 

 
De ambtelijke werkgroep staat in voor de voorbereiding en opvolging van de 
bijeenkomsten van het Stedenoverleg mobiliteit en werkt ondersteunend t.a.v. 

het Westhoekoverleg. 

3. Afstemmingsteam 

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

4. RESOC Westhoek 

Delegatie vanuit Westhoekoverleg 

 

Effectief Plaatsvervanger 

Christof Dejaegher (voorzitter) Ann Vansteenkiste 

Christine Logghe Marieke Cloet 

Celine Mouton Dirk Sioen 

Alain Wyffels Sandy Evrard 

Geert Vanden Broucke Arne Debaeke 

Marieke Cloet Etienne Cloet 

 
De coördinator van Westhoekoverleg is aangeduid als deskundige binnen het 

Regionaal economisch en sociaal overlegcomité van de regio. 

VI. 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/ Er is ook de facebookpagina van Westhoekoverleg. 
3/ Sedert 2015 werd de gedrukte en maandelijkse digitale nieuwsbrief van de 

Streekwerking omgebouwd tot een digitale nieuwsbrief. 
 

  

file:///C:/Users/Probook/Documents/AA_werkmap/AAA_WHO/AV/2012/www.westhoekoverleg.be
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B. De IGMA 

Het takenpakket van de IGMA kadert binnen diverse milieuregelgevingen, zoals 
het milieuvergunningendecreet, het milieuhandhavingsdecreet, het decreet 
Integraal Waterbeleid, het afvaldecreet, het natuurdecreet, de 

energieregelgeving, het bodemsaneringsdecreet, het erosiebesluit, de 
mobiliteitsregelgeving, het pesticidendecreet, het materialendecreet. 

Een intergemeentelijke ambtenaar kan niet alle milieu- en duurzaamheidstaken 
vervullen. Daarom wordt met elke gemeente het gewenste takenpakket op maat 
van de gemeente afgebakend en vastgelegd in een afsprakennota en gevoegd als 

bijlage bij het contract.  
Dit takenpakket kan steeds gewijzigd worden door de stuurgroep.  Op 30 januari 

2014 keurde de stuurgroep een nieuw takenpakket goed nav van het aflopen van 
de samenwerkingsovereenkomst milieu 2008-2013. 
 

In 2016 vormden onderstaande taken de belangrijkste tijdsbesteding (> 
40h/jaar) van de intergemeentelijke ambtenaar in de 2 gemeenten:  

- Het thema natuur 
- 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: 

- Lo-Reninge: opvolging milieuvergunningen, het thema water, het thema 
energie 

- Vleteren: natuur- en milieu-educatie, de opvolging/ondersteuning van de 
groendienst, het thema afval en het thema hinder. 

 

Niet alle gemeentelijke milieu- en natuurtaken kunnen door de IGD/MA worden 
opgenomen. Daarom werd in een afsprakennota het takenpakket van de IGMA 
afgebakend door het toekennen van een geraamde tijdsbesteding. De taken 

waar geen tijdsbesteding tegenover staat dienen door gemeentelijke ambtenaren 
te worden uitgevoerd.  

Elk jaar zijn er echter nieuwe of niet voorziene opdrachten die normalerwijze 
door de milieudienst worden afgehandeld, bvb omgevingsvergunning in Lo-
Reninge.. Deze uren worden genoteerd onder code 45. De tijdsbesteding aan niet 

voorziene opdrachten bleef zeer beperkt in 2016. 
 

In beide gemeenten werd de op jaarbasis geraamde tijdsbesteding in 2016 ruim 
overschreden voor : 

- het thema natuur en groen: de diverse acties staan opgelijst in de tabel 
- het thema hinder: In 2016 werd er werk gemaakt van de 

zwerfkattenproblematiek, dierenwelzijn stond op de agenda, alsook een actie 
rond slim stoken. 
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- klachtenbehandeling. De klachtenbehandeling was meer dan voorzien, maar 
beperkte zich tot 1.5 dag op jaarbasis. In Vleteren werd samen met politie een 

plaatsbezoek gebracht aan een aantal probleem dossiers. In Lo-Reninge 
werden meerdere klachten rond de aansluitingskost ikv gescheiden riolering 
behandeld. 

 
In Lo-Reninge is de voorziene tijdsbesteding nog ruim overschreden in volgende 

thema’s:   
- Water: overleg met Rio-Act en Aquafin betreffende een afkoppelingsproject, 

een aantal knelpunten inzake subsidiëring van IBA’s en facturaties 

- Energie: opvolging van de burgemeestersconvenant, het Europees Project 
See-2-do en de opmaak van het energiezorgplan 

- Bodem: opleiding OVAM-inventaris. 
   
In Vleteren is het geraamde tijdspakket goed overschreden voor: 

- Afval: acties ikv het 3-pijler project (afgerond in 2016), inventaris 
straatmeubilair, organisatie zwerfvuilactie 

- Mobiliteit: evaluatie werking strooidiensten. 
 
Tegenover de hogervermelde ‘meer’-prestaties staan er dan ook ‘min’-prestaties.  

In 2016 werden er minder dan geraamd prestaties geleverd voor volgende 
thema’s: 

 
Te Lo-Reninge: 
- Informering en sensibilisering: de sensibilisering was vooral thematisch, de 

tijdsbesteding zit dan ook verspreid genoteerd bij de respectievelijke thema’s 
- Beleidsdocumenten: geen opmaak van beleidsdocumenten nodig 

- Mina-werkers: enkel opvolging lopende dossiers 
- Milieuverantwoord productgebruik: het pesticidenvrij beheer loopt, er werden 

geen nieuwe productgroepen uitgewerkt 
- Het thema mobiliteit: dit thema wordt hoofdzakelijk door een gemeentelijke 

collega uitgewerkt 

- Het thema duurzame ontwikkeling: in 2016 werden geen acties rond dit thema 
opgezet 
 

Te Vleteren: 
- Informering en sensibilisering: de sensibilisering was vooral thematisch, de 

tijdsbesteding zit dan ook verspreid genoteerd bij de respectievelijke thema’s 
- Beleidsdocumenten: geen opmaak van beleidsdocumenten nodig 
- Milieuverantwoord productgebruik: het pesticidenvrij beheer loopt, geen 

nieuwe productgroepen uitgewerkt 
- Het thema energie: alle EPC’s zijn ondertussen opgemaakt, het doven van de 

openbare verlichting en de energieboekhouding zijn acties die lopen waarvoor 
er enkel opvolging nodig was  

- Bodem, erosie, duurzame ontwikkeling: in 2016 werden geen acties rond deze 
thema’s opgezet. 

 

Op vraag van de stuurgroep worden de avond- en weekendprestaties (in aantal 
uren) apart geregistreerd. Voor 2016 (van 1 januari tot 31 december) bedragen 

deze voor Lo-Reninge 30,5 en voor Vleteren 40,5 uren. 
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C. WoonWinkel West. 

Tot het werkingsgebied van de intergemeentelijke samenwerking WoonWinkel 
West behoren 6 geclusterde steden en gemeenten uit de Westhoek. Alveringem, 
Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge, Kortemark en Veurne die een engagement 

hebben om t.e.m. 2017 verder te investeren in deze intergemeentelijke 
samenwerking.  

 
In 2013 werden in iedere gemeente de krijtlijnen voor een toekomstig 
woonbeleid uitgeschreven in een “woonnota”. Het personeel van WoonWinkel 

West zal er over waken dat deze handige werkdocumenten in de volgende jaren 
effectief zullen worden uitgevoerd.  De verplichte activiteiten van de 

intergemeentelijke samenwerking worden grotendeels in hun huidige vorm 
verdergezet. Hier en daar worden nieuwe accenten gelegd. Voor de facultatieve 
activiteit werd een vervolgverhaal uitgeschreven. Dit staat volledig in kader van 

het verbeteren van de kwaliteit van het woonpatrimonium.  
 

Hieronder vindt u een beknopte weergave van het jaarverslag van de 
Woonwinkel West.  Het volledige jaarverslag is raadpleegbaar via de website van 
Westhoekoverleg. 

1. Het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van 
wonen 

Voor de 6 gemeenten werden de volgende acties ondernomen: 

 werkgroep “wonen” 

 De werkgroepen “wonen” zijn al een 4-tal jaren goed lopende 

werkvergaderingen, waar intern en open gecommuniceerd wordt. De juiste 
mandatarissen en administratieve krachten  - RO, milieu, OCMW -

personeel, beleidscoördinator WW W … - zitten wanneer er voldoende 
thema’s zijn om te bespreken, samen om intern en als 1 geheel bepaalde 
actuele woonthema’s te bespreken, het LWO voor te bereiden, …    

 Door het in stand houden van deze werkgroepen, behouden de BC  en de 
gemeenten de nodige feeling met elkaar. De BC is in iedere gemeente 

trekker van dit overleg. 

 woonnota’ s -> checklists 

Het is de taak van de BC, die de coördinator was van de opmaak van de 
woonnota’s, om er voor te zorgen dat het intern woonbeleid warm wordt 
gehouden. Om dit praktisch te kunnen realiseren werd in 2014 voor iedere 

gemeente een checklist met de doelstellingen en de daaraan verbonden acties 
opgemaakt. Deze checklist werd ook in 2016 telkens op de agenda van de 

werkgroep “wonen” geprikt. 

 Daarnaast worden in de gemeenten aparte lokale acties ondernomen 

 nieuw subsidiebesluit 

In oktober 2016 gaven alle schepencolleges van het werkingsgebied hun  
principiële goedkeuring om verder te participeren in WW W. Dit is het begin 
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van verschillende overleg momenten om tot een goed overwogen en 
uitgewerkt dossier te komen.  

2. Het faciliteren en uitbreiden woonoverleg met alle lokale 
woonactoren 

 In elke gemeente stonden er minstens 2 Lokale woonoverleggen op het 

programma. Veurne had er zelfs 4.  

Naast de algemene acties zoals hierboven omschreven, stonden er telkens ook 

lokale zaken op het programma. 

 Woonbehoeftenplan sociale huisvesting huurwoningen  

Voor de stad Diksmuide werd een woonbehoeftenplan sociale huisvesting 

huurwoningen opgemaakt; dit eerste plan diende als voorbeeld voor de 
woonbehoeftenplannen van de andere gemeenten van het werkingsgebied. 

Ondertussen zijn in 2016 de woonbehoeftenplannen van Lo-Reninge en 
Veurne afgewerkt. Voor de 3 resterende gemeenten worden de plannen 
opgemaakt in 2017. 

3. Aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de inwoners van 
de deelnemende gemeenten 

 Nieuwe ontwikkeling registratieprogramma 

Een nieuwe ontwikkeling van het huidige registratieprogramma is 
noodzakelijk.  De huidige firma ”Korazon” gaf de mogelijkheid om via een 

princiepsakkoord mee te doen aan een groepsaankoop met verschillende 
woonwinkels en/of gemeenten.  Uiteindelijk werd toch ingegaan op het 

voorstel van de firma “Korazon”  om een princiepsakkoord af te sluiten  voor 
de update van het huidige programma.  Dit wordt verder afgewerkt in 2017 

 Zitdagen in de gemeenten 

in elke gemeente wordt 1 of 2 maal per week zitdag gehouden. Deze zitdagen 
worden waargenomen door de woonwinkelmedewerkster of door de 

administratieve medewerk(st)er(s). 
 

Alveringem woensdag 8u45 tot 11u45 gemeentehuis 

Diksmuide 
maandag 9u tot 12u 

administratief centrum 
donderdag 9u tot 12u 

Houthulst dinsdag 8u30 tot 12u30 Sociaal Huis 

Kortemark 
maandag 8u30 tot 12u00 

Sociaal Huis 
donderdag 8u30 tot 12u00 

Lo-Reninge dinsdag 13u30 tot 16u30 administratief centrum 

Veurne maandag 16u tot 18u administratief centrum 

 
woensdag 8u tot 12u administratief centrum 
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Tijdens de wekelijkse zitdagen wordt informatie verstrekt over: 
 gemeentelijke en Vlaamse of tegemoetkomingen en de premies van de 

netbeheerders 
 sociaal huren, kopen en lenen; het wooninfopunt vormt het centraal 

inschrijvingspunt voor kandidaat-huurders bij de SHM’s en het RSVK 

 energieleningen 
 de opmaak en het beheer van het leegstandsregister 

 kwaliteitsnormen en -onderzoeken en procedure 
ongeschiktheid/onbewoonbaarheid 

 eerstelijnsinformatie rond huuraangelegenheden 

 
Naast het verstrekken van informatie, wordt ook geholpen met het invullen 

van allerlei formulieren (premieaanvragen, aanvragen sociale huurwoningen, 
…), worden gegevens opgevraagd bij andere instanties, wordt gezocht naar 
oplossingen, …  

 
In elke gemeente : 

 zijn  alle inwoners van het werkingsgebied welkom  
 wordt op vraag, op  afspraak gewerkt; voor mensen die aan thuisgebonden 

zijn door ziekte, wordt ook op huisbezoek gegaan om de formulieren in te 

vullen  
 wordt sociaal-technisch advies geven indien nodig 

 wordt door de medewerkster die de zitdag waarneemt, een half uur op 
voorhand overleg gepleegd met de plaatselijke ambtenaren (OCMW) 

 wordt doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverlening: OCMW, CAW, 

energiesnoeiers, … 
 worden alle klantencontacten en woonvragen geregistreerd in het 

programma ‘woonbeheer.be’ 
 

De technische medewerkster voert eveneens plaatsbezoeken uit bij 
premieaanvragen, bij kwaliteitsonderzoeken, i.f.v. inschrijvingen bij RSVK of 
als vooronderzoek en hercontroles bij ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid 

van woningen. 

 Woonloket Diksmuide en Veurne ->  thermoloket 

Naar aanleiding van de campagnes “Diksmuide isoleert” en “Veurne isoleert” 
werd er in 2015 heel wat tijd en energie geïnvesteerd in deze campagnes. In 
2016 werden er sporadisch nog warmtefoto’s geïnterpreteerd  

 Samenwerking met de Huurdersbond 

In Diksmuide wordt er wekelijks zitdag gehouden voor alle inwoners van het 

werkingsgebied. 
Het contract tussen de Huurdersbond en WW W werd ondertussen opnieuw 
met 1 jaar verlengd tot eind 2017. 

 Samenwerking met Energielening Westhoek 

 Promotie 

Er wordt promotie gemaakt door eigen personeel o.a. door artikels in 
infobladen, op de websites van de gemeente/stad, infofolders in de gemeente, 
OCMW’s, … Er werd een facebookpagina aangemaakt met de zitdagen, artikels 
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i.v.m. de actualiteit rond wonen en huisvesting, linken naar andere instanties, 
…  

Daarnaast ook i.s.m. andere instanties zoals bv. door een stand op het 
onthaalmoment voor de nieuwe inwoners te Alveringem en te Diksmuide  

 

Er is ook doorverwijzing van andere instanties en beleidsmandatarissen naar 

onze dienst. Vooral OCMW ’s, Sociale Huizen, mandatarissen, … verwijzen door 
naar onze dienstververlening 

4. Uitvoeren van taken gericht op de verbetering van de kwaliteit van 

het volledige woningpatrimonium, opgelegd door de regelgeving 
betreffende woonbeleid.    

 Vermoedenslijst verwaarloosde gebouwen en woningen voor Wonen-
Vlaanderen 

Voor alle gemeenten, met uitzondering van de gemeente Alveringem en 

Kortemark, werden de adressen op de vermoedenslijsten gecontroleerd door 
de technische medewerkster. In Alveringem en Kortemark worden de 

vaststellingen gedaan door personeelsleden van de gemeente.  

 Verwaarloosde gebouwen en woningen  

Diksmuide heeft sedert 2001 een heffing ingevoerd op verkrotting en 

verwaarlozing van woningen en gebouwen. De technische medewerkster van 
WoonWinkel West doet de vaststellingen, maakt een PV op en bezorgt dit aan 

de financiële dienst van de stad Diksmuide. 
Ook wanneer een eigenaar vraagt om geschrapt te worden van deze 
inventaris, gaat de technische medewerkster ter plaatse om de vaststellingen 

te doen. 
 

Veurne heeft sedert 1 januari 2014 een gelijkaardig heffingsreglement. Ook 

voor deze stad voert de technische medewerkster de controles uit, de 
administratie wordt verwerkt door een administratieve medewerker en de BC  
behandelt  de bezwaren i.v.m. dit register  

 Procedure bij vermoeden van ernstige woonproblemen 

Met het personeel werden een aantal afspraken gemaakt voor het geval dat er 

een vermoeden is dat een cliënt zich in een erbarmelijke woonsituatie bevindt 
met andere woorden het personeel moet tot directe actie overgaan bij 
vermoeden van ernstige woonkwaliteitsproblemen 

 Onbewoonbaarheid van woningen bij acute veiligheids- of 
gezondheidsklachten 

Indien nodig wordt art. 135§2 toegepast 

 Uitvoeren van plaatsbezoeken bij melding van klachten in woningen - 
vooronderzoeken 

De technische medewerkster gaat in alle gemeenten op plaatsbezoek bij 
melding van klachten in woningen, voor vaststellingen i.v.m. de 

onaangepastheid van een woning i.k.v. de inschrijving als kandidaat-huurder 
bij het RSVK, als vooronderzoek van een officieel kwaliteitsonderzoek, enz.  
Een aantal van die plaatsbezoeken resulteren in een officieel 

kwaliteitsonderzoek door Wonen-Vlaanderen 



Interlokale Vereniging WHP  werkingsverslag 2016 

37 

 Officiële procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheidverklaring 

Voor Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Lo-Reninge en Veurne wordt de 

volledige procedure in het kader van ongeschikt- en onbewoonbaarheid van 
woningen (art. 15 VWC) opgenomen door WW W. De technische 
medewerkster van WW W gaat mee met de controleur kwaliteitsbewaking van 

Wonen West-Vlaanderen en voert de hercontroles uit voor de eventuele 
opheffing van een besluit tot ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid.   

Er wordt ook steeds voorgesteld om een vooronderzoek te laten uitvoeren 
door de technisch medewerkster, vooraleer een officieel kwaliteitsonderzoek 
aan te vragen bij Wonen-Vlaanderen. 

Alveringem voert zelf de taken uit ikv de procedure O/O  

 Inschakelen agentschap inspectie RWO 

In geen enkele gemeente werd vanuit WW W contact opgenomen met de 
wooninspectie 

 Procedure rond overbewoonbaarheid/onaangepast wonen 

De procedure rond overbewoonde woningen op basis van art. 17 VWC diende 
in geen enkele gemeente opgestart te worden 

 Conformiteitsattesten  

Het onderzoek in het kader van de aanvraag tot het bekomen van een 
conformiteitsattest (CA), wordt uitgevoerd door de technisch medewerkster 

van WW W (uitgezonderd in Alveringem, die dit zelf uitvoert) 
Iin 2016 werden 12 controles. 

Er werden ook CA uitgereikt door Wonen-Vlaanderen in kader van o.a. de 
huursubsidies en SVK-verhuur indien de woning bij hun eerste onderzoek 
minder dan 15 strafpunten scoorde 

 Hercontroles i.k.v. huursubsidies 

Sedert  2016 staat WW W  ook in voor de opmaak van CA na hercontrole bij 

de dossiers van huursubsidie (voordien Wonen- Vlaanderen)  

 Huisvesting van buitenlands arbeiders en/of seizoenarbeiders  

Sinds enkele jaren stijgt het aantal buitenlandse werknemers en /of 
seizoenarbeiders spectaculair. Deze tijdelijk werknemers moeten ook 
gehuisvest worden.  

De stad Veurne heeft hiervoor een kamerreglement opgemaakt. In 2016 
werden samen met de dienst RO, de dienst burgerzaken en de brandweer 4 

plaatsbezoeken uitgevoerd. 
Begin 2016 werden er in Diksmuide 10 plaatsbezoeken uitgevoerd door de 
brandweer en het personeel van WW W. Alle eigenaars werden tevens 

uitgenodigd voor een evaluatiegesprek.  Naast de noodzakelijke werken die 
nodig zijn om de veiligheid de garanderen, werd ook gewezen op de 

noodzakelijkheid van een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is.  
Momenteel zijn bijna alle aanvragen binnen. Dit wordt opgevolgd in 2017.  

 Plaatsbezoeken door TM in kader van de afgifte van gemeentelijke premies  

Voor de gemeente Alveringem, Diksmuide en Lo-Reninge worden ter controle 
van de afgifte van de gemeentelijke premie plaatsbezoeken uitgevoerd. 
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5. Initiatieven in het kader van het grond- en pandenbeleid met het oog 
op betaalbaar wonen. 

 Actualisatie leegstand 

Het leegstandsregister van woningen en gebouwen, actualiseren voor alle 
gemeenten met uitzondering voor de gemeente Alveringem, die de inventaris 

zelf bijhoudt.  Daarnaast ook vaststellen van leegstaande bedrijfsgebouwen 
voor Diksmuide 

 Module RVV 

In consensus met de andere gemeenten, worden de RVV-records voor de 
gemeente Houthulst manueel opgeladen in het geografisch themabestand RVV 

van het AGIV  
Voor Diksmuide, Kortemark en Veurne worden de gegevens opgeladen via een 

module in Neglect-X; Alveringem en Lo-Reninge laden zelf de gegevens op  

 Actieprogramma  onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van 
Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen 

 In al de gemeenten werd het actieprogramma in 2013 goedgekeurd door 
de gemeenteraad.  In Diksmuide, Kortemark en Veurne moet nog actie 

worden ondernomen.  De overige 3 gemeenten hadden geen grond ter 
beschikking die verder kon ontwikkeld worden 

 Realisatie BSO 

De voortgang van de realisatie van het  BSO werd besproken in ieder lokaal 
woonoverleg  en na ieder lokaal woonoverleg geactualiseerd in het schema  

6. Verbeteren van de kwaliteit van woningen in het buitengebied, in de 
landelijke deelgemeenten en van het oudere woningbestand. 

In 2013 werden 132 woningen gescreend. Uit de vaststellingen  vanuit de 2de 

projectperiode vloeien enkele items voort om verder te onderzoeken of om acties 
te ondernemen. In 2015 werden reeds een aantal items afgewerkt. 

 
Actie 1: 2de screening -> afgewerkt in 2015 

Actie 2: intergemeentelijke actie -> voorlopig afgewerkt in 2015 
Er is eind december 2016 een eerste overleg geweest met de nieuwe korpschef 
van de politiezone Polder; in 2017 wordt er gebrainstormd over een 3-tal 

workshops voor wijkagenten, diensten RO, burgerzaken en WW W over een 
aantal thema’s met o.a. woningkwaliteit als 1 van de items. -> voor de volgende 

projectperiode 

Actie 3: kwaliteit van de leefomgeving 
Doel: inwoners laten wonen in een aangename woonomgeving 

Doelgroep: de buurtbewoners 
Ondernomen acties in 2016 

 Werkgroep “woonhygiëne” te Diksmuide  

 WW W is de centrale draaischijf  van deze werkgroep. De BC is trekker en 
coördinator van de werkgroep “woonhygiëne” en een AM is secretaris 

 Werkgroep “woonhygiëne” in Veurne 
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 De stad Veurne heeft ondertussen ook een werkgroep opgericht. De 
burgemeester is initiatiefnemer en trekker van deze werkgroep. 

 de BC en de TM van WW W participeren aan dit overleg. 

 Werkgroep “woonhygiëne” in Kortemark 

Actie 4: infomomenten in de secundaire scholen 

Doel: potentiele starters in en uit de westhoek informeren i.v.m.  woningkwaliteit 
en ondersteunen op de woningmarkt  

Doelgroep: laatstejaarsstudenten secundair onderwijs 
Door het ziekteverlof van de BC konden er in 2016 maar enkele activiteiten 
worden ondernomen: 

 in januari 2016 werd er een gezamenlijke persconferentie met de 4 
deelnemende woonwinkels,  gehouden over “nestverlaters op weg naar 

hun eigen stek” 

 er werd een presenteermapje voor de scholen opgemaakt om, met een 
woordje uitleg, af te geven aan de directies van de scholen 

 in het najaar 2016 werd er met de directies van de secundaire scholen in 
Diksmuide en Kortemark een afspraak gemaakt om het volledige pakket 

voor de scholen voor te stellen. De scholen in Veurne worden in 2017 
verder gecontacteerd 

Actie 5: concrete acties per gemeente 

Doel: concrete acties ten gevolge van de gedetecteerde bouwtechnische 
problemen en energieproblemen 

Doelgroep: de inwoners van elke gemeente 
De inwoners van alle gemeenten moeten grondig geïnformeerd  worden  over en 
gesensibiliseerd worden  tot  het zoeken naar mogelijke oplossingen voor de 

bouwtechnische problemen en energieproblemen voornamelijk rond vocht, 
isolatie, energiebesparende maatregelen en veiligheid moeten er acties tot stand 

komen. 

Actie 6: beleidsmatig werken 

Doel: onderzoeken per gemeente of budgetheroriëntering mogelijk is 
Doelgroep: de inwoners van elke gemeente 
Er zal in iedere gemeente onderzocht worden of een budgetheroriëntering van de 

nu bestaande premies mogelijk is. Kunnen er gerichter premies gegeven worden 
zodat de inwoners vooral de vastgestelde problemen zoals vocht, klein comfort,…  

kunnen oplossen? Of kunnen de gemeenten dit geld voorzien voor nieuwe of 
andere opdrachten? Kan de gemeente bv.  een klusjesdienst of een werknemer 
van de technische dienst inschakelen om héél gevaarlijke situaties met kleine 

maatregelen op te lossen?   
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D. Jeugd 

Het project bevond zich sinds de tweede helft van 2015, na goedkeuring binnen 
LEADER, in een doorstartfase.  Sinds oktober was er geen personeelsinzet. Het 
werkingsniveau werd wat teruggeschroefd en tijdelijk was er opvolging door de 

regionale Welzijnscoördinator die diverse bijeenkomsten organiseerde. Vanaf mei 
2016 startte de nieuwe projectcoördinator en kon het project ten volle herstart 

worden. 
 
Het LEADER-project Forum Jeugd neemt voor de duurtijd van het project het 

meerjarenplan als leidraad.  
De kerntaken zoals eerder in de prioriteitennota “toekomst van het Forum Jeugd 

Westhoek” beschreven, zitten vervat in dit meerjarenplan.  
Deze kerntaken zijn:  

 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). 

 
Het meerjarenplan Forum Jeugd (1/07/2015 – 28/02/2019) werkt concreet rond 

volgende thema’s: 

 Reguliere werking als basis voor het volledige programma (incl. vormingen 
en netwerking) 

 Vrijetijdsaanbod  

 Jongerencultuur 

 Ondernemerschap 

 
Het Forum Jeugd Westhoek blijft de “algemene vergadering”. Voorts wordt er 

gewerkt met werkgroepen om zaken uit het LEADER-dossier te realiseren. 
Vorming en netwerking, samen met integratief werken, behoren tot de reguliere 

werking van het Forum. 
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1. Realisaties 2016: 

Reguliere werking 

Reguliere werking 
 

 
 
Werkgroep 

vrijetijdsaanbod 
 

 
 
 

 
 

 
Werkgroep 

jongerencultuur 
 
Werkgroep 

ondernemerschap 
 

 

Forum Jeugd Westhoek: 
11 maart, 2 juni, 26 september, 20 oktober en 14 

december 2016. 
 
UiTPAS Westhoek: 

6 januari, 10 februari, 31 mei, 8 juni, 29 juli, 12 
september, 19 oktober, 26 oktober, 28 oktober en 5 

december 2016. 
Werkgroep software speelpleinwerk: 
10 maart en 25 oktober 2016. 

Paspartoe: 
13 december 2016 

 
Art. 19: 

18 april, 7 juli, 28 september en 23 november 2016 
 
Verkenning en overleg actieplan: 

1 juni, 10 juni, 15 juni, 8 september, 5 oktober, 9 
november, 16 november, 18 november en 9 december 

2016. 
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Belangenbehartiging 
voor de jeugd 
 

 
Centraal 

aanspreekpunt/ 
kenniscentrum 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Promotie/ 
bekendmaking 

Forum Jeugd was in 2016 aanwezig op de vergadering 
van de IJzerboomgaard en de ambtelijke werkgroep 
mobiliteit. 

 
In 2016 werden 12 van de 15 jeugddiensten bezocht. 

Deze bezoeken zijn interessant voor de 
projectcoördinator jeugd in functie van verdere 

projectontwikkeling.  
 
Ook werd contact gelegd met streekpartners als Oorlog 

en Vrede, Westtoer, RESOC Westhoek, Gebiedswerking 
provincie West-Vlaanderen, CO7 en Achthoek. 

 
In 2016 werden 5 studiedagen bijgewoond: 
 Conferentie Kind en Gezin: De Toekomst is Jong 

6/10/2016 
 Congres Formaat: Later als ik jong ben 14/10/2016 

 UiTforum Cultuurnet: 18/10/2016 
 Congres Uit De Marge: Strijd om de essentie 

10/11/2016 

 UiTpartner inspiratiedag Cultuurnet: 15/12/2016 
 

In 2016 werd contact gelegd met VDS en VVJ om de 
werking van het Forum Jeugd bekend te maken. 

Vrijetijdsaanbod 

Intergemeentelijke 
projectontwikkeling 
i.h.k.v. 

vrijetijdsaanbod 
 

Digitalisering 
(complete) 
vrijetijdsaanbod 

Westhoek 
 

 
Project toegankelijke 

speelpleinen i.s.m. 
VDS 
 

 
 

 
 
 

 
Organisatie regionale 

jeugdraad/ 

Verdere ondersteuning van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Paspartoe.  
Organisatie gezamenlijke vormingssessie stagebegeleider 

voor animatoren in het jeugdwerk: maart 2016. 
 

De UiTdatabank krijgt een update met als doel 
gebruiksvriendelijker te worden. Begin 2017 wordt deze 
gelanceerd. Vanaf dan promoten we het gebruik van 

deze databank bij vrijetijdsaanbieders voor kinderen en 
jongeren.  

 
In 2016 stond uitwisseling van good practices op de 

agenda van het Forum Jeugd.  
De jeugddiensten kregen een toelichting van 
projectmedewerker Nele Merlier tijdens het Forum Jeugd 

van 29/09/2016. 
De projectcoördinator participeert aan de 

stuurgroepvergadering van het impulsproject 
‘Toegankelijk speelpleinwerk’ van VDS vzw. Deze 
stuurgroep komt driemaal per jaar samen. 

 
In november zou een eerste regionale jeugdraad 

doorgaan maar deze werd afgelast door ziekte van de 
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jeugdcongres 
Westhoek 
 

(Vernieuwde) 
groepsaankoop 

software 
speelpleinwerking 

 
 
Begeleiding uitrol 

regionale UiTPAS 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Groepsaankoop 
hardware regionale 
UiTPAS 

 
Taxicheques 

 
 
 

 
 

 
Fietsopleiding 
 

 
 

 
 
 

 
(Cyber)pesten en 

opvoedings-
ondersteuning 

begeleiding. Een nieuwe editie gaat door op 18 maart 
2017. 
 

De eerste analyse van de software is gemaakt en de 
contacten met de huidige maker van de software werden 

gelegd. Na overleg werd de samenwerking met de 
huidige leverancier stopgezet. Verder afspraken dienen 

gemaakt te worden.  
 
Begin 2016 werd gewerkt aan het opstellen van het 

aanvraagdossier voor UiTPAS Westhoek. De gemeenten 
werden bevraagd naar hun interesse en uiteindelijk 

bleven er 4 gemeenten over: Diksmuide, Ieper, 
Poperinge en Zonnebeke. Met deze vier gemeenten werd 
het dossier verder verfijnd. In maart werd het 

aanvraagdossier ingediend. Op 1 juli 2016 kregen we te 
horen dat het dossier goedgekeurd werd en dat we 

konden starten met de implementatie. In 2016 waren er 
een viertal stuurgroepvergaderingen, een zestal 
projectteamvergaderingen, een werkgroep communicatie 

en IT en een werkgroep toeleiding. 
 

Op dit moment is de inventaris van de nodige hardware 
gemaakt. We vragen begin 2017 een aantal offertes op. 
 

 
Het huidige systeem van taxicheques zoals het bestaat 

werd besproken op de bijeenkomst van het Forum Jeugd 
op 29/09/2016. 
Eind 2016 werden de gemeenten bevraagd naar hun 

interesse in de verdere verkenning van het systeem: 7 
gemeenten lieten weten interesse te hebben. 

 
Na uitgebreide exploratie van de huidige mogelijkheden 
tot fietsopleiding in de regio, werd besloten dat er op dit 

moment voldoende aanbod is en dat we niet verder 
inzetten op dit thema.  

Een bruikbare oplijsting is gemaakt, waardoor 
jeugddiensten makkelijk kunnen doorverwijzen naar de 
juiste aanbieder bij vragen. 

 
In de bijeenkomst van het Forum Jeugd werd beslist om 

niet in te zetten op (cyber)pesten en 
opvoedingsondersteuning maar de focus te verleggen 

naar geestelijk gezondheid bij kinderen en jongeren. 
Deze actie moet verder opgevolgd worden. 
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Jongerencultuur 

Organisatie 
intergemeentelijke 

jongerencultuur-
projecten 
 

 
 

 
 
 

 
 

Intergemeentelijke 
samenwerking tussen 
jeugdhuizen 

In 2016 organiseerden we voortrajecten voor Art. 19. 
Het voortraject in Reningelst, getrokken door de 

jeugddienst van Heuvelland en Poperinge was een 
succes. 

 
Tijdens de herfstvakantie van 2016 verzamelden een 

zevental jongeren voor de werkweek van Art. 19. 
 
Het Art.19-persmoment ging door op 13/09/2016. 

 
De werkgroep kwam een viertal keer samen in 2016. 

  
We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 
opgedane kennis en expertise rond jongerencultuur te 

verspreiden binnen de regio, zodat ook andere 
jeugdhuizen hiervan gebruik kunnen maken. 

Ondernemerschap 

Organisatie 
vakjurytraject 
 

 
 

 
 
 

 
Stages/GIP’s 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Jobbeurzen voor 
pasafgestudeerden 

 
 
 

 
ASO-/TSO-roadshows 

Voor er ingezet wordt op de organisatie van een 
vakjurytraject wordt er een inventaris opgemaakt van 
bestaande initiatieven in de regio. Op deze manier 

kunnen we op zoek gaan naar een aanbod dat 
complementair is aan het bestaande aanbod.  

Een ruwe inventaris is gemaakt, op initiatief van RESOC 
Westhoek worden de verschillende partners die werken 
rond het thema rond de tafel gebracht. 

 
Op 15 november 2016 organiseerden we een tweede 

netwerkmoment voor bedrijven en organisaties, 
secundaire scholen en hogescholen. Hoofdthema van het 

netwerkmoment was de regiomarketingcampagne van 
RESOC Westhoek en de vraag naar rol vanuit de scholen 
en bedrijven.  

We kiezen ervoor om deze partners jaarlijks uit te 
nodigen voor een netwerkmoment om uitwisseling te 

stimuleren en het bedrijfsleven dichter bij het onderwijs 
te brengen. 
 

We zijn ingeschreven voor de afstudeerbeurs in Gent en 
de jobhappening in Kortrijk. Deze beurzen gaan beide 

door in het voorjaar van 2017. In 2016 werden er geen 
jobbeurzen bezocht omdat er geen projectcoördinator 
was.  

 
Voor de organisatie van de roadshows in het secundair 



Interlokale Vereniging WHP  werkingsverslag 2016 

45 

 
 
 

 
 

 
 

 
Samenwerking 
IBO/VDAB 

 
Intergemeentelijke 

samenwerking 
jeugdhuizen 
 

onderwijs werden in 2016 contacten gelegd met 
geïnteresseerde partners en het werkveld (jeugddienst 
De Panne). 

Er is de mogelijkheid om in te tekenen op het aanbod 
van VLAJO rond ‘Ondernemer voor de klas’. Dit concept 

is gelijkaardig aan de ASO-/TSO-roadshows. Verdere 
afspraken dienen gemaakt te worden.  

 
Deze actie wordt opgenomen binnen het ESF-project van 
RESOC Westhoek. Forum Jeugd volgt ontwikkelingen op. 

 
We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in te 

dienen op het bovenlokaal project voor jeugdhuizen rond 
ondernemerschap. Het JOC Ieper en de dienst lokale 
economie zullen hier belangrijke partners in zijn. 
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E. Welzijn in de Westhoek 

2016 was het tweede volledige werkjaar van de vernieuwde werking 
Welzijnsplatform binnen Westhoekoverleg. Heel wat acties uit 2015 werden 
verder uitgewerkt, nieuwe acties werden toegevoegd, signalen werden opgepikt 

en vormingsmomenten op vraag van de partnerleden werden georganiseerd. De 
realisaties voor 2016 worden hier onder weergegeven. 

 
De uitgebreide versie kan u consulteren via 
www.westhoekoverleg.be/nl/themas/welzijn.  

 
Stuurgroep Welzijn in de Westhoek 

De stuurgroep is een kerngroep binnen het Welzijnsplatform bestaande uit een 
beperkt aantal vertegenwoordigers vanuit het welzijnsplatform. Het zijn 
beleidsverantwoordelijken van private welzijns- en zorgorganisaties en lokale 

besturen. Ze engageren zich om: 
- de regionale welzijnscoördinator aan te sturen en zijn/haar uitgevoerde 

taken mee helpen opvolgen 
- het Regionaal Sociaal Actieprogramma op te volgen, te evalueren en bij te 

sturen/aan te vullen. 

- mee helpen zoeken naar oplossingen voor signalen die aangebracht 
worden door partners van het Welzijnsplatform. 

- op vraag van de projectgroepen advies geven over bepaalde zaken die er 
aan bod kwamen  

 

Hieronder vindt u de samenstelling. 

http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/welzijn
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2. Realisaties 2016 

2.1. Netwerkvorming 

Een belangrijke rol dat Welzijn in de Westhoek wil opnemen is om 
kenniscentrum te zijn voor de partners wanneer men geconfronteerd 
wordt met nieuwe evoluties in het werkveld. Partners brengen zelf een 

thema aan waarover zij meer info wensen te krijgen of kunnen aangeven 
of zij belangrijke informatie willen delen. De regionale welzijnscoördinator 

en de stuurgroep kunnen ook op eigen initiatief interessante 
vormingsmomenten voorstellen. De infomomenten hebben steeds een link 

met één van de drie grote subthema’s uit het Regionaal Sociaal 
Actieprogramma. Voor 2016 werden volgende infomomenten 
georganiseerd: 

 Netwerkmoment Welzijnsplatform met de presentatie van de realisaties 
2015, de planning voor 2016 en het inzoomen op het resultaat van het 

traject vervoersarmoede in de Westhoek (Service Design). 

vertegenwoordigers 

publieke 

welzijnssector 

Plaatsvervangers 

vertegenwoordigers 

private 

welzijnssector 

Plaatsvervangers 

OCMW-voorzitters 

Maria Vander Meiren 

(Zonnebeke) 

Christine Logghe 

(Kortemark) 

 

 

 

Armoede 

Tiny Scheipers 

(Samenlevingsopbouw) 

 

 

OCMW –secretarissen 

Pascale Feys (Koksijde) 

 

 

Ann Mouton (De 

Panne) 

Ouderenzorg 

Bart Depelchin (WZC 

Ten Anker Nieuwpoort) 

 

Stefan Devliegher 

(WZC Home Vrijzicht) 

OCMW-diensthoofden / 

hoofd maatschappelijk 

werkers 

Rita Doom (Poperinge) 

 vervangen eind 2016 

door Friedel Verhaeghe  

 Thuiszorg, gezinszorg,… 

Frans Verhegge 

(Familiehulp) 

 

  Geestelijke 

Gezondheidszorg 

Koen Demuynck (NW 

GGZ Accolade) 

 

 

Elise Pattyn (NW GGZ 

Noord WVL)  

  Algemeen Welzijnswerk 

Inge Ramboer (CAW 

Centraal-WVL) 

 

Johan Vandamme 

(CAW Centraal WVL) 

  Sector VAPH 

Jan Vermeulen (De 

Lovie) 

 

 

David Casteleyn 

(Vondels vzw) 

Interne afvaardiging v/d Streekwerking 

Westhoek 

Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg 

Jan Leicher, provinciale gebiedswerker 

Westhoek 

Lien De Vos, regionale Welzijnscoördinator 

Sociale Huisvesting  

Charles Dekoninck (WM 

Ijzer en zee) 
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 Inspiratiesessie Lokaal Proactief Kader – iedereen beschermd! in 
samenwerking met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen – subthema 

kansarmoede 

 Overlegmomenten Boterhammen in de Kring voor basiswerkers uit de 
Westhoek:  

 15/02/2016 – Hedera te Ieper: kennismaking met het centrum voor 
ambulante revalidatie van mensen met een psychische problematiek.  

 9/05/2016 – WM Ijzer & Zee: focus op het project met 
Samenlevingsopbouw rond huurdersparticipatie en de 
huurdersadviesraad. 

 14/11/2016: Project Drughulpverlening Kompas & De Sleutel: 
voorstelling van het nieuwe leaderproject. 

 S.W.A.N. West-Vlaanderen: infomoment 13/12/2016 in de Westhoek 
over de opstart van een Sociaal Werk ActieNetwerk in West-Vlaanderen. 
Dit is een initiatief van de afdeling sociaal werk van de twee hoge 

scholen (Howest en Vives). Bedoeling is het opzetten van een netwerk 
van sociaal werkers om ook van onderuit aan beleidsbeïnvloeding te 

doen. 

2.2. Regionaal sociaal actieprogramma voor de Westhoek 

 Subthema vervoersarmoede en toegankelijkheid van de dienstverlening 

Beleidsvisie die werd opgemaakt n.a.v. het traject vervoersarmoede in 
de Westhoek (service designproject) uitdragen bij 

gemeenten/organisaties die hier mee aan de slag willen: 
Leaderproject Dorpspunt in Beveren (Alveringem) opvolgen – 
trekkersrol bij De Lovie. 

Bij het Interregproject Frankrijk-Wallonie-Vlaanderen ontwikkelingen in 
regio Westhoek plaats geven in het projectdossier. Het project 

Transmobil heeft als missie het versterken van de mobiliteit in de 
grensoverschrijdende landelijke regio van de Westhoek aan Belgische 

en Franse zijde. 
Verkenning Dorpspunt Klerken ism gemeentebestuur Houthulst en 
Zorgcentrum Maria Ter Engelen 

Verkenning mobiliteitshub Kortemark ism gemeentebestuur Kortemark 
en zorginstellingen uit de buurt (Tordaele, Dominiek Savio, Sint-Jan de 

Deo). 
Opvolgen van het pilootproject basisbereikbaarheid vervoersregio 
Westhoek vanuit het armoedeperspectief. 

 
Dienstverlening dichter bij kwetsbare personen brengen o.a. via nieuwe 

informatie- en communicatietechnologie. 
Uitwisselingstafel digitalisering in de zorg- en hulpverlening  
 eenmalig initiatief omdat elke organisatie hier met verschillende 

snelheid mee om gaat. 
Bezoek PRoF Poperinge met geïnteresseerde partners en de OCMW-

voorzitters van de Westhoek. 
 wordt op vraag van partners hernomen in 2017. 
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 Subthema kansarmoede 

Opstart co-creatietraject omgaan met voedseloverschotten en de 

mogelijke rol voor de sociale economie in de gemeenten van de 
Westkust, Veurne en Diksmuide (samenwerking met Idrops). 
Co-creatielabs met ruime betrokken partners om een eerste antwoord 

te bieden op het omgaan met voedseloverschotten en de knelpunten 
hieromtrent in de streek. 

Opmaak van een projectdossier om in te dienen bij het Streekfonds 
West-Vlaanderen voor het oprichten van een zelfsturend netwerk die 
een antwoord biedt op de toenemende vraag naar voedselpakketten en 

de huidige verspilling van voedseloverschotten.  
 dossier werd goedgekeurd 

 
Een UiTPAS voor de Westhoek. Indienen van een dossier bij Cultuurnet 

Vlaanderen om burgers, en in het bijzonder kwetsbare personen, te 
stimuleren om te participeren aan vrijetijdsactiviteiten. Gemeenten die 
piloot zullen zijn in dit traject: Diksmuide, Ieper, Poperinge en 

Zonnebeke. 
 dossier werd goedgekeurd 

 
Opmaken en indienen per 15/01/2017 van een dossier Regierol Sociale 
Economie waarbij de lokale besturen van de Westhoek 

intergemeentelijk de regietaak inzake sociale economie en verantwoord 
ondernemen willen opnemen en zo uitvoering kunnen geven aan een 

concreet actieprogramma voor de Westhoek. 
 
Ondersteuning bieden aan de Huizen van het Kind in de 

Westhoekgemeenten en gemeenten die nog geen 
samenwerkingsverband hebben stimuleren om een erkenningsdossier 

op te maken. 
Ondersteuning geven bij de opmaak van een erkenningsdossier voor 
Huis van het Kind Veurne-Alveringem. 

Organisatie van intervisie voor de coördinatoren van de 
samenwerkingsverbanden Huis van het Kind Westhoek 

Ontwikkeling en beheer van de nieuwe website 
www.huizenvanhetkindwesthoek.be als experten-website voor de 

coördinatoren van de Huizen van het Kind en hun partners. 
 
Inkanteling van de OCMW’s in de gemeenten: gevolgen voor de 

publieke woonzorgcentra en thuiszorgdiensten. 
in samenwerking met Westhoekoverleg overleg tussen OCMW’s uit de 

Westhoek die nog een Woonzorgcentrum in beheer hebben en 
‘expertisecentra’ zoals Probis, BDO en VVSG. 

 Subthema vermaatschappelijking van de zorg 

Versterken van het Sociaal Huis als brede toegangspoort voor vragen 
van Burgers: opvolgen van het pilootproject Geïntegreerd Breed Onthaal 

van OCMW Diksmuide als mogelijk voorbeeld voor andere OCMW’s. 
 
Extra aandacht voor de inzet van vrijwilligers/mantelzorgers in 

samenwerking met Idrops en de gebiedswerking Westhoek. 

http://www.huizenvanhetkindwesthoek.be/
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Leaderproject In Touch Westhoek opvolgen in Veurne en Koksijde. 
Bedoeling is om na te gaan wat de (psycho-sociale) noden en behoeften 

zijn van de mantelzorgers om vervolgens vanuit innovatieve hoek een 
antwoord te zoeken op deze maatschappelijke uitdaging. 

 Subthema project wonen-zorg-welzijn De Piramide 

Het project De Piramide (arrondissement Ieper) is een project wonen-
zorg-welzijn dat enkele jaren geleden werd ingediend door de 

Welzijnsraad Arrondissement Ieper vzw. De provincie West-Vlaanderen 
keurde de financiering van dit project goed voor de periode juni 2013 – 
juni 2018. De centrale doelstelling van het project is de herkenning, 

vroegdetectie en signalering van problematische woonsituaties bij 
kwetsbare gezinnen. Een projectmedewerker voorziet in kortdurende, 

aanklampende woonbegeleiding om de woonsituatie van de gezinnen te 
stabiliseren. Dit project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met 
het CAW Centraal-West-Vlaanderen. 

Het project werd per 15 oktober 2016 stopgezet omwille van: 
Vele personeelswissels en langdurige afwezigheid van de laatst 

aangeworven projectmedewerker 
Gewijzigde rol van de Welzijnsraad Arrondissement Ieper als 
projectpromotor 

Te ruim project met te veel uiteenlopende accenten 
 

Enkele acties die opgenomen waren binnen het project  kunnen (op 
termijn) wel verder opgevolgd worden via de reguliere werking van het 
CAW Centraal-West-Vlaanderen (preventieve woonbegeleiding; 

regiostrategie thuisloosheid) en via het Welzijnsplatform Westhoek 
(overleg immosector ikv verhuren aan kwetsbare doelgroepen, 

regiostrategie thuisloosheid, overleg wonen Westhoek…). 

3. Signalen van partners uit het Welzijnsplatform 

De actieve signaalfunctie die voorzien wordt binnen het Welzijnsplatform is van 
belang om bovenlokale en intersectorale samenwerking op te zetten. Deze 
signaalfunctie omvat 2 pijlers: 

 het zoeken naar oplossingen voor knelpunten (noden en hiaten) die niet 
binnen 1 (welzijns)organisatie kunnen aangepakt worden, maar waarvoor op 

bovenlokaal/intersectoraal niveau een antwoord moet gezocht worden. 

 het opvolgen van tendensen in de welzijnssector om beleidsrelevante 
welzijnsnoden en -behoeften in de regio te detecteren en indien wenselijk deze 

signalen door te geven aan hogere overheden. 

 

Voeling met het werkveld is een belangrijke taak van de Regionale 
Welzijnscoördinator. In 2016 werden dan ook een aantal extra acties opgenomen 
om een antwoord te kunnen bieden op de signalen van onze partners. 

 

 Signaal 1 

hertekening van de zorgregio’s voor de eerstelijns gezondheidszorg. Met het 
oog op het Congres Eerstelijnszorg begin 2017 stelde minister Vandeurzen een 
extern onderzoeksbureau aan om o.a. de geografische indeling van de 
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zorgregio’s (kleine stad en regionaal niveau) te herbekijken. Enkele 
Westhoekgemeenten kunnen na de onderzoeksfase moeilijk ingedeeld worden 

in één bepaalde zorgregio. Vlaanderen vroeg advies. 
Vanuit de huidige samenwerkingsverbanden rond zorg en welzijn in de regio 
Westhoek werd een nota opgemaakt vanuit het Welzijnsplatform om deze 

adviezen op objectieve wijze door te geven. 

 Signaal 2 

ten gevolge van de asielcrisis is het niet altijd evident om kinderopvang te 
vinden voor kinderen van ouders die Nederlandse lessen of een opleiding 
moeten volgen (reservatie van opvangplaatsen vooraf is meestal vereist).  

Advies aan gemeenten die hiermee geconfronteerd worden om dit op een 
Lokaal Overleg Kinderopvang te agenderen. Diksmuide kan na dit initiatief 

beroep doen op voorrangsregels voor kwetsbare groepen in ’t Bubbeltje en ’t 
Prutske.  

 Signaal 3 

vroegtijdige kinderopvang (BKO vanaf 4u30) voor kinderen van alleenstaande 
ouders die werken in ploegsysteem (OCMW Langemark-Poelkapelle).  

Signaal werd geagendeerd op een Raad van Bestuur van het Huis van het Kind 
zorgregio Ieper. Onderwijssector deelt mee dat dit zeker toekomstig een ‘hot 
item’ zal worden door stijging alleenstaande ouders, grootouders die langer 

moeten werken en dus niet meer voor kleinkinderen kunnen zorgen,… Trend 
naar opvang in internaten vanaf basisonderwijs. 

 Signaal 4 

uniformiteit inzake inschakelen van burgers als vrijwillige tolk in de 
hulpverlening van nieuwkomers. Heel vaak hebben die mensen geen opleiding 

gevolgd als erkende sociale tolk, is er deontologische drempel,… Hoe gaan we 
(OCMW’s en CAW) hier mee om?  

 Signaal 5 

Ontstaan van heel wat (leader)projecten in de Westhoek rond 

buurtvervlechting, leefbaarheid dorpen en dorpshubs. Het overzicht zou 
moeten bewaard blijven en verantwoordelijken van deze projecten zouden de 
mogelijkheid moeten hebben om elkaar te ontmoeten en goede praktijken uit 

te wisselen. 
Vraag van het Managementcomité van Leader of het welzijnsplatform vanaf 

volgend werkjaar een coördinerende rol kan opnemen en zorgen voor 
afstemming tussen deze projecten. 

 Signaal 6 

van PWA naar Wijkwerk: wijzigingen vanaf 01/01/2017 waarbij PWA-
beambten op de payroll zullen staan van VDAB en de mogelijkheid tot cumul 

tussen activiteiten PWA en DCO binnen de PWA vzw’s wordt afgeschaft. Bij het 
nieuwe concept wijkwerken moet er een doorstroom zijn van medewerkers 
naar het Normaal Economisch Circuit (NEC), doet VDAB toeleiding en moet er 

lokaal gezocht worden naar een organisator (VDAB kijkt hiervoor naar lokale 
besturen).  

Welke rol kunnen/willen lokale besturen hier in de toekomst in nemen en op 
welke schaalgrootte (idealiter wordt in het ontwerpdecreet verwezen naar 
organisatiestructuren die ontstaan ikv versterkt streekbeleid). 
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4. Aansluiten op of organiseren van overlegfora 

 Organisatie van de Stuurgroep Welzijn (3 x samengekomen) 

 Organisatie van het OCMW-voorzittersoverleg Westhoek (7 x samengekomen) 

 Organisatie van het OCMW-diensthoofdenoverleg (2 x samengekomen) 

 Organisatie van intervisie voor LOI-medewerkers omtrent de asielcrisis (2 x 

samengekomen) 

 Deelname aan (OCMW-)secretarissenoverleg Westhoek naar aanleiding van 

gesprekken omtrent de inkanteling van OCMW in gemeente (2 x 
samengekomen) 

 Deelname Technisch Comité/Managementcomité Leader Westhoek (3 x 

deelgenomen) 

 Deelname Netwerkstuurgroep Integrale Jeugdhulp Westhoek (2 x 

deelgenomen) 

5. Communicatie  

Tot april 2016 werd een aparte nieuwsbrief verstuurd naar de partners van het 

Welzijnsplatform. Vanaf mei 2016 werd de keuze gemaakt om dit niet meer 
onafhankelijk te doen maar om interessante weetjes met betrekking tot het 

Welzijnsplatform op te nemen in de nieuwsbrief van de Streekwerking Westhoek. 
 
Alle partners van het Welzijnsplatform werden dan ook toegevoegd aan de 

mailinglijst van de digitale nieuwsbrief van het Streekhuis Westhoek. Er wordt 
getracht om tweemaandelijks een relevant artikel te publiceren in deze 

nieuwsbrief. 
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F. Energielening Westhoek 

Overzicht van het aantal verstrekte leningen en een vergelijking tussen het 
vooropgesteld te verstrekken leningsbedrag en het effectief verstrekte 
leningsbedrag in 2016. In de laatste kolom zie je de totale investering die 

gedaan werd door middel van het verstrekken van de lening. 
 

 
  Aanvragen   Bedragen 

Totaal inves-
teringsbedra
g dankzij de 
energielenin

g 

    
ND
G 

DG 
ES
CO 

HH
T 

2e 
TO
T 

  NDG 
DG + ESCO 

+ HHT 
TOTAAL   

Alveringem   5 0 1 0 0 6   40500 8000 48500 67100,97 

Vooropgesteld te 
ontlenen   

      
  

43440 7207 50647 
  

Procentueel   
      

  93,23% 111,00% 95,76%   

    
      

          

De Panne   8 1 0 0 1 10   55395,69 6994,73 62390,42 70332,30 

Vooropgesteld te 
ontlenen   

      
  

88248 17756 106004 
  

Procentueel   
      

  62,77% 39,39% 58,86%   

    
      

          

Diksmuide   6 2 0 0 1 9   45184,18 11135,19 56319,37 59095,31 

Vooropgesteld te 
ontlenen   

      
  

142476 21459 163935 
  

Procentueel   
      

  31,71% 51,89% 34,35%   

    
      

          

Heuvelland   4 3 0 0 0 7   31150,37 26190,00 57340,37 69719,72 

Vooropgesteld te 
ontlenen   

      
  

71676 10871 82547 
  

Procentueel   
      

  43,46% 240,92% 69,46%   

    
      

          

Houthulst   4 3 0 0 0 7   32362,85 23760,37 56123,22 79501,91 

Vooropgesteld te 
ontlenen   

      
  

83378 13013 96391 
  

Procentueel   
      

  38,81% 182,59% 58,22%   

    
      

          

Ieper   
32,
5 5 2 0 2 

41,
5   

237612,2
6 

33795,41 
271407,6

7 374308,43 

Vooropgesteld te 
ontlenen   

      
  

305139 49015 354154 
  

Procentueel   
      

  77,87% 68,95% 76,64%   

    
      

          

Koekelare   6 4 0 0 0 10   48000 35163,7 83163,7 115567,36 

Vooropgesteld te 
ontlenen   

      
  

73795 11193 84988 
  

Procentueel   
      

  65,05% 314,16% 97,85%   

    
      

          

Koksijde   7 3 1 0 0 11   68225,52 13487,16 81712,68 106287,38 

Vooropgesteld te 
ontlenen   

      
  

194614 24942 219556 
  

Procentueel   
      

  35,06% 54,07% 37,22%   

    
      

          

Kortemark   7 0 0 0 1 8   37240,33 0 37240,33 41965,99 

Vooropgesteld te 
ontlenen   

      
  

105552 16870 122422 
  

Procentueel   
      

  35,28% 0,00% 30,42%   
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Langemark - 
Poelkapelle   5 3 0 0 0 8   

42385,17 17700 60085,17 
70726,45 

Vooropgesteld te 
ontlenen   

      
  

69522 9923 79445 
  

Procentueel   
      

  60,97% 178,37% 75,63%   

    
      

          

Lo-Reninge   2 0 0 0 0 2   15584,08 0 15584,08 17835,03 

Vooropgesteld te 
ontlenen   

      
  

28929 4863 33792 
  

Procentueel   
      

  53,87% 0,00% 46,12%   

    
      

          

Mesen   1 0 1 0 0 2   4597,03 1889,29 6486,32 6486,32 

Vooropgesteld te 
ontlenen   

      
  

8148 1526 9674 
  

Procentueel   
      

  56,42% 123,81% 67,05%   

    
      

          

Nieuwpoort   5 2 0 0 4 11   41795,16 21176,4 62971,56 127679,82 

Vooropgesteld te 
ontlenen   

      
  

96201 17056 113257 
  

Procentueel   
      

  43,45% 124,16% 55,60%   

Poperinge   
32,
5 9,5 1 3 1 47   

218445,1
7 

63147,06 
281592,2

3 366945,79 

Vooropgesteld te 
ontlenen   

      
  

174655 27985 202640 
  

Procentueel   
      

  125,07% 225,65% 138,96%   

    
      

          

Veurne   9 2 0 0 1 12   79695,24 17836,83 97532,07 140650,62 

Vooropgesteld te 
ontlenen   

      
  

103294 16107 119401 
  

Procentueel   
      

  77,15% 110,74% 81,68%   

    
      

          

Vleteren   7 0 0 0 0 7   43494,93 0 43494,93 44806,21 

Vooropgesteld te 
ontlenen   

      
  

31880 5472 37352 
  

Procentueel   
      

  136,43% 0,00% 116,45%   

    
      

          

Zonnebeke   9 1 1 2 1 14   67238,62 15782,3 83020,92 106622,93 

Vooropgesteld te 
ontlenen   

      
  

109992 13803 123795 
  

Procentueel   
      

  61,13% 114,34% 67,06%   

Legende: 

NDG: Niet – doelgroep 

DG: Doelgroep 

ESCO: Doelgroep personen die kunnen genieten van extra begeleiding 

HHT: Doelgroep personen die huishoudtoestellen renteloos kunnen financieren 

2e: 2e of 3e aanvraag voor hetzelfde adres 
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Overzicht totaal aantal verstrekte leningen + totaal ontleend bedrag   

NDG DG ESCO HHT 2e TOT 
 

% DG 
 

Totaal 
investeringen 

dankzij de 
energielening 

149 38 7 5 12 211 
    

1.108.906,60 296.058,44 
   

1.404.965,04 
 

21,07% 
 

1.865.632 

 

Opmerkingen: 

1) Het Vlaams Energie Agentschap (VEA) stelt een minimaal te behalen 

percentage van 13.75% doelgroep-leningen voorop. Energielening Westhoek 

verstrekte 25.12 % van het totaal aantal nieuwe leningen (exclusief 2e en 3e 

aanvragen) aan de specifieke doelgroep in 2016.  We behalen dus bijna dubbel 

zo veel doelgroep-leningen als gevraagd. 

2) Er werden 7 ESCO dossiers (extra begeleiding en terugverdientijd minder dan 

5 jaar) en 5 leningen voor HHT verstrekt.  

3) Alle gemeenten verstrekten minstens 2 leningen dit werkingsjaar.  

4) Slechts 3 van de 17 deelnemende gemeentes verstrekten geen lening aan de 

specifiek bepaalde doelgroep.   

5) 70.25 % van de ter beschikking gestelde middelen (2.000.000 euro) werden 

verstrekt tijdens het 5e werkjaar. 

6) Tijdens het 5e werkjaar werden 211 leningen verstrekt, gemiddeld 17.58 

leningen per maand. 

7) Van de 211 leningen werden 12 leningen verstrekt als 2e of 3e Energielening. 

Hiervoor krijgen we geen vergoeding. 

8) Er werden 9 leningen aangevraagd die naderhand werden afgekeurd door de 

kredietcommissie of werden afgezegd door de aanvrager zelf.  

Aantal leningen per gemeente per werkjaren 

werkjaar 2012 2013 2014 2015 2016 
Totaal 

aantal 

Alveringem 8 6 5 4 6 29 

De Panne 10 7 11 12 10 50 

Diksmuide 21 3 4 6 9 43 

Heuvelland 17 8 9 11 7 52 

Houthulst 3 2 6 5 7 23 

Ieper 46 39 40 51 41 217 

Koekelare 9 6 8 7 10 40 

Koksijde 15 6 17 10 11 59 

Kortemark 7 8 8 8 8 39 

Lang - Poel 2 8 4 9 8 31 

Lo-Reninge 3 2 5 1 2 13 

Mesen 8 2 0 3 2 15 
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Nieuwpoort 14 6 10 9 11 50 

Poperinge 40 27 32 28 46 173 

Veurne 9 11 9 19 12 60 

Vleteren 10 4 4 5 7 30 

Zonnebeke 9 4 7 11 14 45 

Totaal 231 149 179* 199** 211** 969 

* Exclusief 2e en 3e aanvragen, exclusief gestopte of afgekeurde aanvragen 

** Inclusief 2e en 3e aanvragen, exclusief gestopte of afgekeurde aanvragen 

Eén Energielening per x-aantal huishoudens 

Cijfers bevolkingscijfers op 01.01.2015 (Bron rijksregister, verwerking provincie 
West-Vlaanderen) 

Gemeentes   
aantal 

huishoudens in 
2014 

Aantal Energie 
leningen in 2016 

  

1 lening per x-
aantal 

huishoudens in 
2016 

Poperinge   8173 46   178 

Vleteren   1431 7   204 

Mesen   440 2   220 

Alveringem   1979 6   330 

Zonnebeke   4892 14   349 

Koekelare   3623 10   362 

Ieper   15045 41   367 

Langemark-
Poelkapelle 

  3200 8   400 

Veurne   4872 12   406 

Heuvelland   3234 7   462 

Nieuwpoort   5759 11   524 

De Panne   5385 10   539 

Houthulst   3957 7   565 

Lo-Reninge   1235 2   618 

Kortemark   5015 8   627 

Diksmuide   6984 9   776 

Koksijde   11123 11   1011 

Totaal   86347 211   409 

Vergelijking van gemiddelde leningsbedragen   

 Doelgroep: 5.781 euro  

 Niet–doelgroep:  7.084 Euro  

 2e of 3e aanvraag: 5.027 Euro 

 Totaal: 6.658 Euro  
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Gemiddeld leningsbedrag van persoon uit doelgroep blijft opmerkelijk lager! (+/- 
1300 Euro).  

Doelgroep volgens categorie 

Doelgroep op basis van  
Effect 

aantal 5e 
werkjaar 

% 1e 
werkjaar 

% 2e 
werkjaar 

% 3e 
werkjaar 

% 4e 
werkjaar 

% 5e 
werkjaar 

Verhoogde tegemoetkoming 
ziekenfonds 

36 69% 44% 60% 60% 
61% 

Bruto - inkomen lager dan 18 16% 38% 23% 26% 31% 

Budgetbeheer of begeleiding 4 9% 15% 11% 9% 7% 

Schuldbemiddeling 0 6% 2% 2% 0% 0% 

SVK 1 0% 0% 5% 5% 2% 

Totaal 59 100% 100% 100% 100% 100% 

Voor welke energiebesparende ingreep werden de meeste leningen 
aangevraagd? 

Ingreep 
effectief 
werkjaar 

5 

% werkjaar 
1 

% werkjaar 
2 

% werkjaar 
3 

% werkjaar 
4 

% werkjaar 
5 

Zonnepanelen !!! 68 
   

7% 26% 

Dakisolatie 54 17% 13% 20% 22% 20% 

Hr glas 54 33% 31% 31% 28% 20% 

Hr ketel 34 29% 22% 18% 21% 13% 

Zonneboiler 14 10% 11% 9% 6% 5% 

Muurisolatie 21 6% 7% 10% 10% 8% 

Pelletkachel 10 1% 6% 6% 2% 4% 

Vloerisolatie 1 1% 4% 3% 2% 0% 

Warmtepomp 3 1% 2% 1% 0% 1% 

Ventilatie 1 
    

0% 

Huishoudtoestellen 5 
   

0% 2% 

TOTAAL 265 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Per lening kunnen  meerdere ingrepen aangevraagd en goedgekeurd worden.        

 
Opmerking:  

Vanaf 1/07/2015 is de nieuwe lijst van investeringen van kracht. Ook 
zonnepanelen komen nu in aanmerking voor een energielening.  
In 2015 (half jaar) maakten de zonnepanelen al 7% van de leningen uit. In 2016 

was dit 26 % van de leningen. 

Gratis screening van OCMW patrimonium door coördinator energielening 

Westhoek: controle op gebied van dakisolatie - enkel glas – 
spouwmuurisolatie – plaatsen van zonnepanelen 
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OCMW’s en gemeenten komen in aanmerking voor de verhoogde premie voor 
dakisolatie van 23 euro / m² (20 Euro / m² vanaf 1/01/2017), voor woningen die 

hun eigendom zijn en die ze verhuren.  
Vanaf 1/01/2017 is er ook een verhoogde premie mogelijk voor het vervangen 
van enkel glas (85 Euro/m²) en het plaatsen van spouwmuurisolatie (12 

euro/m²).  
Screenings gebeuren steeds samen met iemand van de betrokken technische 

dienst van de gemeente/OCMW. Zij screenen ondertussen alle technische 
aspecten van de woning (ketel, wateraansluiting, …) 
Eerst wordt het volledige traject doorlopen voor het plaatsen van dakisolatie. 

Hierna worden aparte trajecten opgezet voor zowel de vervanging van enkel glas 
als het plaatsen van spouwmuurisolatie. Er wordt ook gekeken of het mogelijk is 

om zonnepanelen te plaatsen op doorgangswoningen. 
 
Resultaat: Er werd door de deelnemende gemeenten al meer dan 237.000 euro 

bespaard dankzij deze screenings!  
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Tijdsverdeling van het 
intergemeentelijk personeel. 
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A. 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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B. De IGMA. 

 
De aanwezigheid in de gemeenten verliep zoals afgesproken: 
 

Maandag Lo-Reninge 

Dinsdag Lo-Reninge 

Woensdag Vleteren 

Donderdag Vleteren 

Vrijdag flexibel 
*  De flexibele dag wordt gebruikt voor gemeenschappelijk studiewerk, bijscholing, compensatie van 
verlofdagen, van vergaderingen, ...  

 
Van 1 januari tot en met 31 december 2016 werd volgende tijdsverdeling per 

gemeente opgetekend (incl. avond- en weekendprestaties):  
Voor Lo-Reninge was dit 805u = 100,5 dagen 
Voor Vleteren was dit 789,5u = 98,5 dagen 

 



Interlokale Vereniging WHP  werkingsverslag 2016 

62 

C. WoonWinkel West 

Zitdagen in de gemeenten   
 

 andere beleid huisvesting huren sociaal totaal 

Alveringem 4 21 338 26 93 482 

Diksmuide 1 67 434 17 348 867 

Houthulst 2 48 263 17 131 461 

Kortemark 5 53 726 17 221 1022 

Lo-Reninge 1 21 255 9 87 373 

Veurne 0 72 411 16 147 646 

totaal 13 282 2427 102 1027 3851 

Andere 
gemeenten 

1 8 9 3 117 138 

Algemeen 
totaal 

14 290 2436 105 1144 3989 

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantalvragen per doelstelling: 

 

Doelstelling # 

vragen 

Doelstelling # 

vragen 

Beleid  Huisvesting  

Bezettingsnormen 0 Attest voldoende 
huisvesting 

 

Conformiteitsattest 8 Crisisopvang 1 

Info beleidsmaatregelen  0 Energie/energiepremies 820 

huisvesting  Bouwvergunningen 0 

Kwaliteitsnormen en –

problemen 

148 Energielening 414 

Leegstand 34 Kwaliteit woonomgeving 2 

Ongeschikt/onbewoonbaarh
eid 

89 Premies 1180 

Verwaarlozing 3 Verkopen en kopen woning 1 

  Woningaanpassing/levensla
ng wonen 

1 

  Luchtthermografie 8 

totaal 282 totaal 2427 

    

Sociaal  Huur  

Sociaal huren SHM en SVK 1022 Gerechtelijke procedure 
uithuiszetting 

0 

Sociaal kopen 2 Huuraangelegenheden 102 

Sociaal lenen 3 totaal 102 

totaal 1027   

  Andere 13 

     

Totaal aantal woonvragen 3851    
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Vergelijking aantal woonvragen met voorgaande jaren: 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Beleid 776 221* 244 191 282 

Huisvesting 2011 2069 2120 2227 2427 

Huur 178 82 96 63 102 

Sociaal 1286 1203 1011 1016 1027 

Andere 2 14 9 13 13 

Totaal 4253 3589 3480 3510 3851 

 
Algemene conclusies 

 op alle domeinen is er een stijging van het aantal vragen waar te nemen; het 
aantal vragen is in het totaal met 9,7% gestegen 

 vooral de domeinen beleid, huisvesting en huur kenden een sterke groei  

 de nieuwe renovatiepremie kon na een tijdje van bevriezing opnieuw worden 
aangevraagd; dit is duidelijk te merken bij de energiepremies 

 ook de vragen van de energielening zijn gestegen; dit is waarschijnlijk het 
gevolg van de nodige aandacht die hieraan werd geschonken in de media  

 de vragen i.v.m. de luchtthermografie zijn nog heel beperkt; de campagnes 

liepen in 2015 
 de vragen rond energie -> zijn voor 90% vragen over de groepsaankoop van 

de provincie  
 WW W heeft al sterk ingezet op woningkwaliteit; het is normaal dat dit dan 

ook terug te vinden is in de vragen omtrent ongeschikt en onbewoonbaarheid  

 we wensen aan te halen dat de woonvragen van de prioritaire doelgroep en de 
kwaliteitsonderzoeken een grotere tijdsinvestering vragen dan de puur 

informatieve vragen die geregistreerd worden; dit kan helaas niet helemaal 
worden aangetoond in de huidige statistieken evenals de samenwerking 
(overleg, informatie-uitwisseling,…)  met andere sociale diensten  

 er is in 2016 meer aandacht geschonken aan het registreren van de vragen; in 
2015 werd dit uit tijdsgebrek wel eens verwaarloosd 

 
Klanten uit de prioritaire doelgroep   
Van het totaal aantal klanten (1713) in 2016 behoorden 125  mensen tot de 

prioritaire doelgroep, waarvan 103 van binnen werkingsgebied en 22 buiten 
werkingsgebied. 

 
Aantal klanten volgens leeftijdscategorie: 
 Het grootste deel van de klanten zich zoals voorgaande jaren bevindt in de 

leeftijdscategorie 25 tot 60 jaar (53,58%); 
 het aantal <25 jaar (2,06%)  is opnieuw lichtjes gedaald tegenover vorig jaar 

 het aantal klanten van > 60 jaar (24,39%)  is nog altijd 1/5 van het totaal 
aantal klanten 

 
Samenwerking met de Huurdersbond 
In 2012 was er een sterke daling van het aantal vragen bij de HB. Na het voeren 

van extra promotie in 2013 was er opnieuw een positieve flow waar te nemen 
van het aantal dossiers. Het aantal contacten bleef status quo. Voor 2014 

merken we een stijging t.o.v. 2013 van het aantal dossiers met 16,67% en een 
hele sterke stijging van het aantal klantencontacten nl. met 52%.Voor 2015 
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merken we opnieuw een daling zowel bij het aantal dossiers, als bij het aantal 
contacten. De cijfers van 2016 zijn praktisch status quo gebleven. Er kan in 2017 

opnieuw promotie gevoerd worden  zodat de inwoners de weg vinden naar de 
HB.  
De HB biedt ook de nodige ondersteuning van WW W; de cliënten die in moeilijke 

- juridische - situaties verkeren, worden door verwezen naar de HB. 
 

 

 

 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

aantal dossiers 57 78 91 65 59 

aantal contacten 127 125 190 134 131 
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D. 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 de 14 aangesloten 

Westhoekgemeenten. 
 

In 2016 werd door de projectcoördinator gewerkt aan verschillende projecten 
(zie tabel pagina 41-45).  Deze projecten waren steeds op meerdere gemeenten 
gericht. 
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E. Welzijn in de Westhoek 

De inspanningen van de welzijnscoördinator welzijn richt 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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F. Energielening Westhoek 

De tijdsinzet wordt verdeeld over de 17 deelnemende gemeenten.  De tijdsinzet 
per gemeente kan afgeleid worden uit de tabel met het overzicht van het aantal 
leningen per gemeente op pagina 55. 
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Jaarrekening. 
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A. Westhoekoverleg 

Westhoekoverleg ontvangt werkingsmiddelen van de achttien 
Westhoekgemeenten.  Op basis van het nieuwe protocol werd in 2016 90 
eurocent per inwoner bijeengebracht.  Het budget voor 2016 bedroeg 

195.932,60 euro. 
 

In het kader van de werking van Westhoekoverleg werd in 2016 315.194,94 euro 
uitgegeven.  Verdere verduidelijking in onderstaande tabel. 
 

Uitgaven 

Werking € 233.002,56 

Jeugd € 34.723,37 

Welzijn € 47.469,02 

Totaal € 315.194,94 

  
Inkomsten 

Gemeentelijke bijdrage € 195.932,60 

SO RESOC € 16.561,68 

Jeugdforum € 35.373,56 

Welzijn € 44.249,00 

Overige € 18.343,83 

Overdracht RWVD € 32.206,44 

Totaal € 342.667,11 

  
Verschil € 27.472,17 

 

Eind 2016 bedroeg het eigen vermogen op de balans 347.061,86 euro. 
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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B. De IGMA  

De kosten ten laste van de WVI zijn verrekend aan de partnerbesturen op basis 
van het aantal gepresteerde dagen.  Op basis hiervan komen we tot de volgende 
verdeelsleutel: 

 
 

Aandeel per 
gemeente 

# uren % verdeling Totaal 

Vleteren 789,5 49,51% € 33.031,40 

Lo-Reninge 805,0 50,49% € 33.685,22 

  100,00% € 66.716,62 

De tewerkstelling van de IGMA 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 2 betrokken gemeenten. 
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C. 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.  

 
 

Uitgaven 

personeelskosten € 246.406,02 

werkingskosten € 30.723,34 

investeringen € 0,00 

Totaal € 277.129,36 

  

Inkomsten 

Subsidies Wonen Vlaanderen € 73.511,34 

Inbreng gemeenten personeel € 122.894,68 

Extra inbreng Diksmuide personeel € 50.000,00 

Inbreng gemeenten werkingskosten € 28.522,34 

Inbreng gemeenten software € 2.201,00 

GESCO-premie € 0,00 

Totaal € 277.129,36 

 

 
De gemeenten dragen bij tot het project met volgende verdeelsleutel: 
 

gemeente bevolking bijdrage 

Alveringem 4976 8,52% 

Diksmuide 16535 28,30% 

Houthulst 9922 16,98% 

Kortemark 12319 21,08% 

Lo-Reninge 3300 5,65% 

Veurne 11378 19,47% 

Totaal werkingsgebied 58430 100% 
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D. Jeugd 

De stad Diksmuide werfde een projectcoördinator aan als beherende partner in 
de Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel.   
 

In 2016 werd de werking gefinancierd door Leader en de participerende 
gemeenten. 

 
In 2016 gaf Stad Diksmuide € 27.239,99 uit als beherende partner van de 
interlokale vereniging Westhoekpersoneel in het kader van de 

personeelsuitgaven van de projectcoördinator jeugd in de Westhoek. 
 

Inkomsten 

Leader 8.927,43 

Deelnemende gemeenten 21.946,12 

Inkomsten projecten 4.500,01 

Totaal 35.373,56 

 

Uitgaven 

personeel 27.239,99 

werking 7.483,38 

Totaal 34.723,37 
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E. Welzijn in de Westhoek 

 

Inkomsten 

Bijdrage publieke sector €25.099,00 

Bijdrage private sector €4.150,00 

Provincie West-Vlaanderen €30.000,00 

Sociale Maribel en VIA 6.647,84 

Bankinteresten €3,88 

Totaal €67.100,72 

 

Uitgaven 

Werkingskosten €6.246,13 

Personeelskosten €55.015,50 

Financiële kosten €38,34 

Uitzonderlijke uitgaven €1.046,17 

Totaal €62.346,32 

 
 
Dit brengt het resultaat voor 2016 op €4.754,40 
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F. Energielening Westhoek 

Resultaat volgens aantal verstrekte leningen per boekjaar 

 

  

alle dossiers in 

omloop (huidige 
vergoeding) 

alle dossiers in 

omloop (nieuwe 
vergoeding) 

Totale inkomsten 81.051 89.023 

Totale kosten 69.811 69.811 

Resultaat 5e werkjaar  11.240 19.212 

 

Resultaat op basis van jaarafrekening per boekjaren (tot 31/12/2016) 
 

jaargang  

Inkomsten uit 

leningen  

Inkomsten uit extra 

prestaties  

uitgaven / 

kosten 

(provisie 

inbegrepen) 
periode bedrag periode bedrag 

november ‘11 

- 

januari ‘13 

opstart-

vergoeding 
19.267     76.015 

q1 18.399       

q2 18.399       

q3 18.399       

q4 12.783       

  67.980       

  87.247   0   

 

februari ‘13 

- 

januari ‘14 

q1 18.399 Leader 4.242,05 60.029,39 

q2 18.399 Kortrijk 4.775   

q3 18.399       

q4 903       

  56.100   9.017,05   

 

februari ‘14 

- 

januari ‘15 

q1 18.399 Leader 4.203,69 62.028,32 

q2 18.399 Kortrijk 5.420   

q3 18.399       

q4 18.399       

  73.596   9.623,69   

 

februari ‘15 

- 

december ‘15 

 

t1 23.333 Kortrijk  9.631 57.746 

t2 23.333 Impuls 1 6.641   

t3 22.144       

  68.810   16.272   
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januari ‘16 

- 

december ‘16  

q1 18.398 Impuls 2 6.571,88 69.811,63 

q2 18.397,5       

q3 18.397,5       

q4 23.836       

extra 1 70,89       

  79.099,89   6.571,88   

 
totalen    364.852,9   41.484,62 325.630,34 

overschot na  

5 jaar  

(op 31/12/2016) 

  

80.707,17       

  
Opmerkingen: 

 

Momenteel reeds 80.636 Euro op rekening van OCMW Poperinge (364.782 euro 

(inkomsten energieleningen) + 41.484 (extra inkomsten) – 325.630 (uitgaven)). 

Enkel vordering extra 1 werd nog niet uitbetaald door VEA (70.89 Euro) 

 

De betaling in 2016 gebeurt in eerste instantie op basis van de oude 
vergoedingen. Er zal ‘normaalgezien’ een rechtzetting gebeuren zodat we toch de 
nieuwe vergoedingen met terugwerkende kracht verkrijgen voor heel 2016. 

Hieruit mogen we nog een inkomst verwachten van 8455 Euro. 
 

In de kosten wordt jaarlijks een provisie van 3000 euro voorzien voor het beheer 
van de dossiers gedurende de 5 jaar na een eventuele stopzetting van het 

project Energielening Westhoek. Zo hebben we na 5 werkjaren reeds een totale 
provisie van 15000 Euro.  
 

Toekomst Energielening Westhoek 
 

Leningen die reeds in akkoord zijn in 2016 maar nog niet in omloop, worden pas 

uitbetaald in 2017. Dit betekent dat als alle aanvragen doorstromen we hier 

reeds een inkomst van 11740 Euro mogen uit verwachten in 2017 (op basis van 

oude vergoedingen). 

 

De provisie groeit ook elk jaar verder aan met 3000 Euro. (op eind 2018: 21.000 

Euro) 

 

Geschatte reserves die nog opgebouwd zullen worden in 2017 en 2018 op basis 

van inkomsten 2016: 

Totaal: 20.000 euro 

2017: 10.000 Euro (80.000 euro inkomsten – 70.000 euro kosten) 

2018: 10.000 Euro (80.000 euro inkomsten – 70.000 euro kosten) 

  
Totale geschatte reserves (exclusief Provisie) op 31/12/2018: 109.161,89 Euro 
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Bijlagen 
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Bijlage 1: agenda algemene vergaderingen 

Veurne, 15 januari 2016 

Service Design Project landelijke mobiliteit 
Toelichting van de resultaten door de heer Alain Denis, managing director Yellow Window 
 

Goedkeuring verslag algemene vergadering 27 november 2015 
 
Een regiomarketingcampagne voor de Westhoek “Nieuwe Wereld Westhoek” 
Toelichting door de heer Christof Dejaegher, voorzitter RESOC Westhoek 

 
Werking Westhoekoverleg 

 Afbakening kern- en bufferzones – UNESCO werelderfgoed 
 Verloren begraafplaats Neuville 

 Stand van zaken intergemeentelijke ambtenaren voor de Westhoekgemeenten 
 
Varia. 

Streekhuis Westhoek, 19 februari 2016 

Goedkeuring verslag algemene vergadering 15 januari 2016 

 
Werking Westhoekoverleg 
 Ontwikkeling Intercommunale voor de Westhoek: stand van zaken en 

goedkeuring principebesluit 
 Uitrol UiTPAS Westhoek: stand van zaken 

 Ter kennisgeving: 
 Verslag overleg OCMW – gemeenten dd. 26 januari 2016 

 Verslag werftoezicht dd. 28 januari 2016  
 Verslag Secretarissenoverleg dd. 5 februari 2016 

Streekwerking Westhoek 
 Opvolging besluitvorming project RegiomarketingWesthoek. De Nieuwe 

wereld; 

 
Opmaak Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) 
Stand van zaken m.b.t. inhoud en procedure door David Vandecasteele (WVI) 

 
Herziening Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan: invulling deelruimte Westhoek 
Stand van zaken m.b.t. inhoud en procedure door Stefaan Barbery en Bern Paret 

(Provincie West-Vlaanderen) 

 

Varia. 
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Streekhuis Westhoek, 18 maart 2016 

Goedkeuring verslag algemene vergadering 19 februari 2016 

 
Werking Westhoekoverleg 

 Intergemeentelijke ambtenaren Westhoek: stand van zaken; 
 Verslag Secretarissen Westhoek 4/03/2016: ter kennisgeving; 
 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: vertegenwoordiging Westhoekoverleg in: 

 het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Kustzone  
 de klankbordgroep in het ‘onderzoek van het instrument ‘convenant’ in het 

kader van het in ontwikkeling zijnde beleid omtrent ‘niet agrarische 
activiteiten in voormalige agrarische gebouwen’; 

 Kostprijs voor lokaal bestuur van uithuiszetting: verduidelijking VVSG; 

 
Projectoproep ‘Versterkt Streekbeleid’ 

 
Forum Jeugd: 
 Indiening UiTPAS Westhoek; 

 Nieuwe projectcoördinator. 
 

Conceptnota Basisbereikbaarheid Vlaamse Regering: strategiebepaling 
Westhoek; 
Toelichting door Erwin Debruyne, stafmedewerker Mobiliteit VVSG. 

 
Invoering Vlaamse kilometerheffing voor vrachtwagens; 
Toelichting door Margo Swerts, expert Mobiliteit WVI. 

 
Varia 

Streekhuis Westhoek, 15 april 2016 

Goedkeuring verslag algemene vergadering 18 maart 2016 

 
Werking Westhoekoverleg 
 Goedkeuren Jaarverslag 2015; 

 Goedkeuren jaarrekening 2015; 
 Goedkeuren budget 2016; 

 Verslag secretarissenoverleg 1/04/3/2016: ter kennisgeving; 
 
Streekwerking Westhoek 

 Regierol sociale economie Westhoek: nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden: 
bespreking; 

 Goedkeuring voorstel RESOC t.b.v. ESF-oproep ‘versterkt streekbeleid’ m.b.t. 
sociaaleconomische uitdagingen van de streek; 

 Regiomarketingcampagne Nieuwe Wereld: stand van zaken goedkeuring 

cofinanciering. 
 

Basisbereikbaarheid: pilootregio Westhoek 
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Varia 

Streekhuis Westhoek, 20 mei 2016 

Goedkeuring verslag algemene vergadering 15 april 2016 

 
Doven openbare verlichting: duiding bij de toepassing van de weekendregimes 
voor doven of dimmen. 
Toelichting door de heer Dirk Smet en de heer Adelard Dierickx (Eandis). 

 

Voorstel van bestek voor de gezamenlijke aanbesteding van de detectie, 
inventarisatie, nazicht, onderhoud en herstel van de hydranten in de Westhoek: 
goedkeuring; 
Toelichting door de heer Yves Vercruysse, Werkplus 

 
Ontwikkeling regierol sociale economie Westhoek: goedkeuren voorstel; 
Toelichting door Lien De Vos, welzijnscoördinator Westhoek 

 

Werking Westhoekoverleg 
 Toegankelijkheid infonet: ter kennisgeving; 
 Ontwerpbudget 2016-2025: ter kennisgeving; 

 Verslag secretarissenoverleg 13/5/2016: ter kennisgeving; 
 Snelheidsregimes lokale- en secundaire verbindingswegen in de Westhoek: ter 

kennisgeving; 
 
Streekwerking Westhoek 

 Stand van zaken uitrol WH Intercommunale: ter kennisgeving; 
 Stand van zaken projectindiening dossier ESF-oproep ‘versterkt streekbeleid’ 

m.b.t. sociaaleconomische uitdagingen van de streek : ter kennisgeving 
 Stand van zaken ontwikkeling Intergemeentelijke handhavingsambtenaar: 

terugkoppeling overleg PZ’s: ter kennisgeving; 

 
Varia 

Streekhuis Westhoek, 17 juni 2016 

Goedkeuring verslag algemene vergadering mei 2016 
 

Campagne Zwerfvuil 
Toelichting door mevr. Katrien Vandeputte (kabinetschef) en dhr. Chris Marey (beleidsmedewerker) 
 
Werking EGTS West-Vlaanderen/Flandre Dunkerque–Côte d’Opale 
Toelichting door mevr. Katarina De Fruyt, directeur EGTS 
 

Werking Westhoekoverleg 
 Interlokale vereniging Westhoekpersoneel 

 Goedkeuring aangepaste aanvullende overeenkomst jeugd 
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 Goedkeuring aanvullende overeenkomst welzijn 
 Goedkeuring aanvullende overeenkomst Energielening Westhoek 

 Goedkeuring aangepaste algemene overeenkomst Interlokale Vereniging 
Westhoekpersoneel 

 Verslag secretarissenoverleg 3/6/2016: ter kennisgeving; 
 
Streekwerking Westhoek 

 Goedkeuring oprichtingsbesluit overlegorgaan regionale dienstverlenende 
vereniging 

 Samenstelling vertegenwoordiging Westhoekoverleg in RESOC Westhoek 
 Werkgroep spoor: nota met reactie op nieuwe vervoersplan NMBS - ter 

kennisgeving 

 Begraafplaats Neuville 
 

Varia 
 Hertekening zorgregio’s 

Streekhuis Westhoek, 16 september 2016 

Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 17 juni 2016 
 

Werking Westhoekoverleg 
 Verslag secretarissenoverleg 2/9/2016: ter kennisgeving; 

 Structurering Intergemeentelijke Samenwerking in de Westhoek, ter 
kennisgeving; 

 Aanpassing vertegenwoordiging Westhoekoverleg in MAC Leader Westhoek; 

 Vertegenwoordiging Westhoekoverleg in RESOC Westhoek 
 Inventarisering en onderhoud waterhydranten: stand van zaken; 

 Samenaankoop Gas & Electriciteit: opportuniteiten via Vlaams Energiebedrijf 
en Eandis, stand van zaken; 

 Indeling zorgregio’s: bepaling standpunt Westhoek; 

 Vergeten Belgische begraafplaats Neuville-sous-Montreuil: organisatie 
herdenkingsmoment 24/09/2016; 

 
Streekwerking Westhoek 
 UITPAS Westhoek goedgekeurd: ter kennisgeving; 

Toelichting door mevr. Joke Putman, jeugdcoördinator Westhoek 
 Verlenging persoonsgebonden materies van de Provincie t.e.m. 2017; 

Situering door Gedeputeerde Guido Decorte; 
 Versterking streekbeleid: stand van zaken projectindiening; 
 Reorganisatie VDAB op provinciaal niveau: vertegenwoordiging Westhoek; 

 Regiomarketingcampagne ‘de nieuwe wereld Westhoek’: stand van zaken; 
Toelichting door dhr. Johan Halsberghe, projectmedewerker RESOC Westhoek; 

 

I-monitor: resultaten en opportuniteiten voor Westhoekgemeenten 
Toelichting door dhr. Peter Hautekiet, Vlinter 
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De gemeentelijke handhavingsambtenaar: opportuniteiten voor 
Westhoekgemeenten 
Toelichting door mevr. Ann Tack, coördinator WVI 
 
Varia 

Streekhuis Westhoek, 21 oktober 2016 

Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 16 september 2016 

 
Werking Westhoekoverleg 

 Goedkeuring vernieuwde vertegenwoordiging gemeenten in 
Managementcomité Leader Westhoek en het regionaal economisch en sociaal 
overlegcomité (RESOC) Westhoek; 

 Uitrol Westhoekintercommunale: stand van zaken; 
 Verslag secretarissenoverleg 7/10/2016: ter kennisgeving; 

 
Streekwerking Westhoek 
 Opvolging Vervoersregioraad 16 september 2016; 

 De vergeten begraafplaats van Neuville: verder aanpak na herdenkingsdag 
24/09/16; 

 Indiening mobiliteitsproject Interreg Va Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen 
“Transmobil”: ter kennisgeving; 

 Verzoekschrift inzake mobiliteit: intervisie 

 Impulsproject Energielening Westhoek: goedkeuring; 
Toelichting door Jeroen Haghedooren, Coördinator Energieleningen Westhoek 

 

De gemeentelijke handhavingsambtenaar: opportuniteiten voor 
Westhoekgemeenten 
Toelichting door mevr. Ann Tack, coördinator WVI 

 
Varia 

 Uitschakelen reactor in kerncentrale van Gravelines 

Streekhuis Westhoek, 18 november 2016 

Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 21 oktober 2016 
 
Werking Westhoekoverleg 

 Verslag secretarissenoverleg 4/11/2016: ter kennisgeving; 
 

Streekwerking Westhoek 
 Dubbele vergoeding brandweer 
 De vergeten begraafplaats van Neuville 

 Stuurgroep T.OP Kustzone op 7 november 2016 
 Stand van zaken regiomarketingcampagne ‘Westhoek. De Nieuw Wereld.’ 
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Strategisch beleidsplan toerisme en recreatie in de Westhoek: voorstelling 
krijtlijnen  
Toelichting door dhr. Stefan Gheysen, directeur, Lien Phlypo, teammanager regiowerking 

en regionale strategische planning en Valérie Heyman, regiocoördinator Westhoek 

 

Varia 
 Algemene vergadering16 december 2016 

 Data Westhoekoverleg 2017 
 Bestek inventarisatie, controle en herstel brandkranen 
 Brief aan NMBS n.a.v. vervoersplan 2017 

 
Varia 

De Kroon Esen, 16 december 2016 

Op deze algemene vergadering werden ook de OCMW-voorzitters uitgenodigd. 
 

Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 18 november 2016 
 

Ontwikkeling Regierol Sociale Economie Westhoek  
In het voorjaar (algemene vergadering 15 april 2016) keurde Westhoekoverleg 
de ontwikkeling van de regierol Sociale economie goed. Voorafgaand aan de 

definitieve indiening (15 januari 2017) wordt een aanpassing van het budget ter 
goedkeuring voorgelegd. 

 
Van PWA naar wijkwerking 
Vanaf 2017 wijzigt de werking met PWA-medewerkers grondig.  Dit heeft 

gevolgen voor gemeenten.  Op basis van een overzicht van de huidige werking 
met PWA voor de Westhoekgemeenten, wordt uitleg gegeven bij de gevolgen 

van deze aanpassingen. 
Toelichting door de heer Karel Hubau, Voorzitter Vlaams Platform PWA 

In aanwezigheid van mevrouw Ann Jughmans, stafmedewerker VVSG 

 
Integratie O.C.M.W. / gemeente 
Hoe gaan Westhoekgemeenten om met de organisatie van de sociale dienst, 

thuiszorgdiensten, woonzorgcentra: uitwisseling op basis van getuigenissen uit 
diverse Westhoekgemeenten. 

 
Varia 
 Voorkeurrecht VLM bij verkoop landbouwgronden 

 Civiele Veiligheid te Jabbeke 
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Bijlage 2: aanwezigheden algemene vergadering 
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LIEFOOGHE Gerard X X X X X X X X X X 

VANHESTE Ann X X X V X X X X X X 

LARIDON Lies X X X X X X X X X X 

LEWYLLIE Marc X X 
Geelhand-

de 
Merxem 

X X X X X X X 

VANSTEENKISTE Ann V V X X X X X X X X 

DURNEZ Jan  V V V X X X X X Desomer X 

LANSENS Patrick X X X V A 
 

V X V X 

VAN DEN BUSSCHE 
Marcus 

X V X V V Anseeuw 
 

X X X 

VANCOILLIE Toon X X X X X V X X X X 

WYFFELS Alain X X X X X X X X X X 

MORLION Lode X X Cornette X X X V X X X 

EVRARD Sandy X V X X X X X X X X 

CRABBE Roland V V 
       

 

VANDEN BROUCKE 

Geert   
V V 

 
X 

 
V X X 

DEJAEGHER Christof X X X X X X X X X X 

ROOSE Peter X X X X X X X X X V 

MOURISSE Stephan X X 
  

X X V X X V 

CASIER Youro X X X V X X X X X V 

SIOEN Dirk X X X X X X X X X X 

DECORTE Guido X X X X V X X X V V 

SANDERS Geert X X X X X X X X V V 

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

Streekhuis Westhoek, 5 februari 2016 

Goedkeuring verslag dagelijks bestuur 11 december 2015. 

 
Uitrol Regionale DVV 

Stand van zaken consultatierondes, bepaling verdere stappen;  
 
Werking Westhoekoverleg 

 Aanpak jaarverslag Westhoekoverleg, incl. aanpassing Statuten WHP. 
 Tax shift, gevolgen voor de gemeenten. 

 Afschaffing compensatie voor ‘Mat en Out’; 

 Minderinkomsten door tax shift; 

 Financiële gevolgen fusie. 

 Ter kennisgeving: agenda secretarissenoverleg 5/02/2016; 
 Ter kennisgeving: Oorlogsmunitie; 

 Ter kennisgeving: verslag overleg gemeente / OCMW 26/01/2016; 
 

Forum Jeugd: Uitpas: stand van zaken; 
 
Streekwerking Westhoek: 

 Conceptnota Weyts m.b.t. ‘basisbereikbaarheid’  
 Afronding Service Design Landelijke Mobiliteit: Workshop Vlaamse niveau 

i.s.m. VVSG; 
 Operationalisering ‘pilootregio Westhoek’ via stedenoverleg mobiliteit 

Westhoek 

 Organisatie Studiereis Duitse DORV (i.s.m. Resoc). 

 Vlaamse Call via ESF i.v.m. ‘streekbeleid’: 

 Reactie Westhoek op ‘Werktekst voor Witboek’: 
 Westkustoverleg: stand van zaken; 

 Gevolgen aanpassing uitvoeringsbesluit voor inrichting en uitbating van 
containerparken. 
 

Agenda algemene vergadering 19 februari 2016 
 

Varia 

Streekhuis Westhoek, 4 maart 2016 

Goedkeuring Verslag dagelijks bestuur 5 februari 2016 
 
Werking Westhoekoverleg 

 Secretarissenoverleg: Agenda 4 maart 2016 / Verslag 5 februari 2016 – Ter 
kennisgeving; 

 ‘Basisbereikbaarheid’:  strategiebepaling Westhoek; 
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 Vraag Ruimte Vlaanderen 
 Kostprijs uithuiszetting: ter kennisgeving; 

 Samenstelling Stuurgroep Energielening Westhoek; 
 Onderhoud Hydranten: stand van zaken; 

 
Forum Jeugd 
 Indiening UITPAS Westhoek 

 Aanwerving projectcoördinator 
 

Streekwerking 
 Vlaamse Call ESF inzake streekbeleid; 
 Toelichting door Sigrid Verhaeghe. 

 Herziening Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan; 
 Toelichting door Bern Paret. 

 Nieuwe Leaderdossiers: stand van zaken 
 Toelichting door Wouter Bertier 
 

Agenda algemene vergadering  
 

Varia 
 Bevraging Nieuwsblad 

 De Nieuwe wereld: fundraising lokale besturen 

Streekhuis Westhoek, 1 april 2016 

Goedkeuring Verslag DB 4 maart 2016 

Werking Westhoekoverleg 
 Jaarverslag Interlokale Vereniging incl. jaarrekening 2015; 

 Opvolging Niek De Roo; 
 Secretarissenoverleg Westhoek; 
 Uitrol regionale Dienstverlenende Vereniging Westhoek: stand van zaken; 

 Bebording vergeten Belgische begraafplaats Neuville-sous-Montreuil: Stand 
van zaken; 

 GSM-bereik Westhoekgemeenten: ter kennisgeving; 
 
Streekwerking: 

 Regierol Sociale Economie Westhoek: nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden; 
 Projectindiening Westhoek t.b.v. ESF-oproep ‘versterkt streekbeleid’; 

 Basisbereikbaarheid; 
 Regiomarketingcampagne Nieuwe Wereld: stand van zaken goedkeuring 

gemeentelijke cofinanciering; 

 
Agenda algemene vergaderingen voorjaar 

 
Varia 
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Streekhuis Westhoek, 13 mei 2016 

Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd. 1 april 2016. 

 
Werking Westhoekoverleg 

 Toegankelijkheid infonet voor parlementairen en provincieraadsleden 
 Meerjarenbegroting WHO 
 Secretarissenoverleg 13/05/2016: ter kennisgeving 

 Onderhoud waterhydranten: bepaling verdere stappen 
 Ontwikkeling voorstel regierol sociale economie (o.v.) 

 Afronding  traject service design landelijke mobiliteit 
 Opstart basisbereikbaarheid: samenstelling vervoersregioraad. 
 Intergemeentelijke handhavingsambtenaar: terugkoppeling overleg PZ’s. 

 Snelheidsregimes lokale- en secundaire verbindingswegen in de Westhoek 
 Invoering kilometerheffing vrachtverkeer - Ter kennisgeving 

 
Streekwerking Westhoek 
 Projectindiening Westhoek t.b.v. ESF-oproep ‘versterkt streekbeleid’: stand 

van zaken 
 Vertegenwoordiging Westhoekoverleg in RESOC Westhoek 

 
Agenda algemene vergadering 20 mei 2016 

 
Varia 

Streekhuis Westhoek, 3 juni 2016 

Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd. 13 mei 2016. 
 

Werking Westhoekoverleg: 
 Secretarissenoverleg 03/06/2016: ter kennisgeving 
 Intergemeentelijke handhavingsambtenaar 

 Opvolging I-monitor, de groep van 30 zwakst scorende besturen 
 

Terugkoppeling Westkustoverleg 
 
Interlokale vereniging Westhoekpersoneel 

 Toetreding nieuwe partners (OCMW Poperinge en vzw WAI) 
 Aanvullende overeenkomst jeugd 

 Aanvullende overeenkomst welzijn 
 Energielening Westhoek 
 

Streekwerking Westhoek 
 Managementcomité Leader 

Toelichting dossiers door Wouter Bertier 
 Vertegenwoordiging Westhoekoverleg in RESOC Westhoek 
 Werkgroep spoor - Goedkeuring standpunt 
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 Opmaak oprichtingbesluit overlegorgaan regionale dienstverlenende 
vereniging 

 
Agenda’s algemene vergadering juni 2016 

 
Varia 
 Begraafplaats Neuville 

Streekhuis Westhoek, 1 juli 2016 

Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd. 3 juni 2016. 

 
Werking Westhoekoverleg: 
 Aanpassing vertegenwoordiging Westhoekoverleg in MAC Leader Westhoek. 

 Terugkoppeling Secretarissenoverleg 3 juni ’16 
 Terugkoppeling Westkustoverleg 25 mei ’16  

 Begraafplaats Neuville: inhuldiging infopanelen op 24 september. 
 
Streekwerking Westhoek 

 Transnationale projectontwikkeling Revive: ter kennisgeving. 
 

Westhoek pilootregio basisbereikbaarheid: bespreking in functie van de opstart in 
september 2016 

In aanwezigheid van Lieven Van Eenoo (MOW) en Margo Swerts (WVI). 
 
Agenda’s algemene vergaderingen najaar 2016 

 
Varia 

 Goedkeuring ESF-dossier Westhoek; 
 Goedkeuring Uitpas Westhoek. 
 Opvolging algemene vergadering EGTS 

 Kleine windturbines 

Streekhuis Westhoek, 2 september 2016 

Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd. 1 juli 2016. 
 
Werking Westhoekoverleg: 

 Goedkeuring toewijzing uitgaven Westhoekoverleg 1ste semester 2016; 
 Tussentijdse financiële afrekening Westhoekoverleg: ter kennisgeving; 

 Samenaankoop gas en elektriciteit: vraag Mesen;  
 Onderzoeksproject SAFESOIL: informatievraag, ter kennisgeving. 
 

Streekwerking: 
 Stand van zaken Project ‘versterkt streekbeleid’: ter kennisgeving; 

 Stand van zaken Regiomarketingcampagne ‘Nieuwe Wereld’: ter kennisgeving; 
 Stand van zaken Vergeten begraafplaats ‘Neuville’: ter kennisgeving;; 
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 Hertekening zorgregio’s 
 Ontwikkeling provinciale werking VDAB: reactie Westhoekoverleg, ter 

kennisgeving. 
 

Agenda AV Westhoekoverleg 
 
Varia 

Streekhuis Westhoek, 7 oktober 2016 

Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd. 2 september 2016. 

 
Werking Westhoekoverleg: 
 Opvolging Westkustoverleg 21 september ‘16 

 Reorganisatie zorgregio’s: stand van zaken 
 Agenda Secretarissenoverleg 7 oktober ’16 

 Vertegenwoordiging Westhoekoverleg 
 MAC Leader 
 RESOC Westhoek 

 Uitrol Westhoekintercommunale: stand van zaken en bepaling verdere stappen 
 

Streekwerking: 
 Project ‘versterkt streekbeleid’: organisatie stedenoverleg 

 Grensoverschrijdende ontwikkeling mobiliteit: Transmobil 
 Herdenkingsdag begraafplaats ‘Neuville’: terugblik 
 Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking op 13 oktober 2016 

 
Vervoersregioraad 

Bepaling houding Westhoekgemeenten t.a.v. Vervoersregioraad m.b.t. 
samenstelling ‘technische werkgroep’ en besluitvormingsprocedure 
 

Agenda AV Westhoekoverleg 
 

Varia 
 Verzoekschrift inzake mobiliteit 
 Voorstel data vergaderingen Westhoekoverleg 2017 

 Gevolgen kilometerheffing zwaar vrachtverkeer 
 Elektrische laadpalen Eandis / Infrax 

Streekhuis Westhoek, 4 november 2016 

Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd. 7 oktober 2016. 
 

Werking Westhoekoverleg: 
 Secretarissenoverleg: verslag 7 oktober 2016 en agenda 4 november 2016  

 Opvolging Westkustoverleg 21 september ‘16 
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 Opvolging bespreking Energielening Westhoek (voormalig FRGE) op AV 
21/10/2016 

 Indeling zorgregio’s: stand van zaken Westhoek; 
 Herstel begraafplaats Neuville: stand van zaken overleg Reynders / Office 

National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre; 
 Transitie van PWA naar Wijkwerken 
 Uitnodiging stuurgroep T.OP Kustzone op 7 november 2016 - ter kennisgeving 

 
Streekwerking Westhoek: 

 Toekomst Regionale Landschappen Westhoek 
 
Agenda algemene vergaderingen  

 
Varia 

Streekhuis Westhoek, 2 december 2016 

Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd. 4 november 2016. 
 

Werking Westhoekoverleg: 
 Secretarissenoverleg: verslag 4 november 2016 en agenda 2 december 2016 

 Overleg huisartsen Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge 1 december 2016: 
bespreking resultaten; 

 Begraafplaats Neuville: bespreking vraag i.v.m. gemeentelijke cofinanciering; 
 

Interlokale vereniging Westhoekpersoneel 

 Goedkeuring overeenkomsten: stand van zaken; 
 Meerjarenbegroting Energielening Westhoek; 

 
Oprichting Dienstverlenende Vereniging Westhoek: s.v.z. 
 

RESOC Westhoek: 
 ESF-project Westhoek: opstart vertraagd. 

 Samenwerking Forum Jeugd – RESOC m.b.t. luik ondernemerschap: s.v.z. 
 
Agenda algemene vergaderingen voorjaar 2017 

 
Varia 
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Bijlage 4: agenda ‘Vereniging voor 

Gemeentesecretarissen van de Westhoek’ 

Streekhuis Westhoek, 5 februari 2016 

Beperkt overleg secretarissen PZ Arro Ieper omtrent nieuwe zonale 

politieverordening PZ Arro Ieper 
Toelichting door commissaris Bob Mestdagh 

 
Goedkeuren verslag secretarissenoverleg 20 november 2015 

 
Ontwikkeling intergemeentelijke samenwerking Westhoek 
 Terugkoppeling dialoogmomenten Westhoek intercommunale 

 Gemeenteraadsbesluit principe / oprichting overlegorgaan voor Westhoek 
intercommunale 

 Stand van zaken intergemeentelijke ambtenaren o.a. werftoezicht 
 

 Prioriteiten 2016 (o.a. regionale I-scan, kennissenkring V-ICT-OR, ) 

 Samenwerking OCMW en gemeente, overleg 26 januari 2016 
 

Smart Cities 
Toelichting door Stefan Depraetere 
 

Varia 

Streekhuis Westhoek, 4 maart 2016 

Verslag overleg secretarissen 4 februari 2016; 
 
Zonale politieverordening PZ Arro Ieper; 

Opvolging redactie teksten 
 

Rationeel Watergebruik: mogelijkheden voor lokale besturen; 
Toelichting door Evelien Anthierens en Marie De Winter, dienst Minawa Provincie 
West-Vlaanderen en Veerle Depuydt van VLAKWA 

 
Smart Cities; 

Toelichting door Stefan Depraetere 
 
Ontwikkeling intergemeentelijke samenwerking Westhoek: 

 Vertegenwoordiging gemeentesecretarissen in Westhoekoverleg; 
 Betrokkenheid OCMW secretarissen; 

 Samenwerking gemeente / OCMW: benchmark WZC’s. 
 Opstart kennissenkring V-ICT-OR: 24 maart ’16; 
 Opvolging goedkeuring principebesluit gemeenteraden; 

 Intergemeentelijke ambtenaren: s.v.z. 
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Varia 

 Opnemen aanbestedingen gemeenten door De bouwkroniek 
 Toelichting door Sabine De Wandel 

Streekhuis Westhoek, 1 april 2016 

Verslag overleg secretarissen 4 maart 2016; 
 

Ontwikkeling intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek: 
 Verkenning Vlaamse voorbeelden van intergemeentelijke GAS-ambtenaren; 

 Samenwerking gemeente – OCMW, benchmarking woonzorgcentra / 
thuiszorgdiensten:  
 opvolging prijsofferte Probis; 

 opmaak afwegingskader ‘al dan niet verzelfstandigen’. 
 Evaluatie eerste bijeenkomst V-ICT-OR in de Westhoek; 

 Uitrol Dienstverlenende Vereniging Westhoek: stand van zaken: 
 
Mededelingen uit de streekwerking: 

 Jaarverslag Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel; 
 Projectindiening Westhoek op ESF-oproep ‘versterkt streekbeleid’; 

 Westhoek pilootregio voor ‘basisbereikbaarheid’; 
 Regiomarketingcampagne ‘Nieuwe Wereld’. 

 
Varia 

Streekhuis Westhoek, 13 mei 2016 

Organisatie van de thuiszorgdiensten en woonzorgcentra in het kader van de 
inkanteling van de OCMW’s in de gemeente. 

In aanwezigheid van de heer Mark Suykens, directeur VVSG. 
Voor dit agendapunt zijn ook de OCMW-secretarissen uitgenodigd. 
 

Verslag overleg secretarissen 1 april 2016; 
 

Ontwikkeling intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek: 
 Uitrol Westhoekintercommunale – stand van zaken 
 Intergemeentelijke ambtenaren 

 Schrijven intergemeentelijke GAS-ambtenaar 
 Intergemeentelijke handhavingsambtenaar – terugkoppeling overleg PZ’s 

 Onderhoud waterhydranten 
 Ontwikkeling voorstel regierol sociale economie 
 

Mededelingen uit de streekwerking: 
 Projectindiening Westhoek op ESF-oproep ‘versterkt streekbeleid’; 

 
Varia 
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Streekhuis Westhoek, 3 juni 2016 

Verslag overleg secretarissen 13 mei 2016; 

 
Zin en onzin openbaar zorgbedrijf 

Toelichting door de heer Frank De Smet, BDO 
Voor dit agendapunten worden ook de OCMW-secretarissen uitgenodigd 
 

Ontwikkeling intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek: 
 Visievorming integratie van het OCMW in het gemeentebestuur 

 Uitrol Westhoekintercommunale – stand van zaken 
 Intergemeentelijke ambtenaren 
 Onderhoud waterhydranten.  Uitwerking procedure voor gezamenlijke 

aanbesteding via opdrachtencentrale. 
 Opvolging I-monitor, de groep van 30 zwakst scorende besturen 

 Interlokale vereniging Westhoekpersoneel 
 Toetreding nieuwe partners (OCMW Poperinge en vzw WAI) 
 Aanvullende overeenkomst jeugd 

 Aanvullende overeenkomst welzijn 
 Energielening Westhoek 

 Opmaak oprichtingbesluit overlegorgaan regionale dienstverlenende 
vereniging 

 
Mededelingen uit de streekwerking: 
 Documentenplatform Westhoekoverleg 

 
Varia 

Streekhuis Westhoek, 2 september 2016 

Verslag overleg secretarissen 2 juni 2016; 
 

Hulpverleningszone Westhoek 
Toelichting door dhr. Robert Van Praet m.b.t. het eerste werkingsjaar van de 

hulpverleningszone en de krijtlijnen waarbinnen de hulpverleningszone verder zal 
evolueren. 
 

Ontwikkeling intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek: 
 Visievorming integratie van het OCMW in het gemeentebestuur 

 Uitrol Westhoekintercommunale – principebesluit en besluit oprichting 
overlegorgaan: stand van zaken 

 Intergemeentelijke ambtenaren 

 Onderhoud waterhydranten.  Uitwerking procedure voor gezamenlijke 
aanbesteding via opdrachtencentrale. 

 Opvolging I-monitor, de groep van 30 zwakst scorende besturen 
 Interlokale vereniging Westhoekpersoneel: stand van zaken goedkeuring 

geactualiseerde statuten 

Algemene overeenkomst m.b.t. toetreding nieuwe partners (OCMW Poperinge 
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en vzw WAI); Aanvullende overeenkomst jeugd; Aanvullende overeenkomst 
welzijn; Energielening Westhoek 

 
Mededelingen uit de streekwerking: 

 Goedkeuring project ‘Versterkt Streekbeleid’. 
Varia 

Streekhuis Westhoek, 7 oktober 2016 

Verslag overleg secretarissen 2 september2016; 
 

Samenaankoop energie 
Toelichting door dhr. Adelard Dierickx, Hoofd infrastructuurgebied IJzer-Mandel - 
Eandis en dhr. Bert Gutshoven, Diensthoofd Categorie Aankoop - Eandis 

 
Ontwikkeling intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek 

 Samenwerking met opdrachtencentrale Onderhoud en Inventarisering 
Waterhydranten. 

 Bespreking resultaten I-monitor / regionale scan e-gov. 

 Structurering Intergemeentelijke samenwerking: stand van zaken. 
 Aanwerving intergemeentelijke informatieveiligheidsconsulent. 

 
Verlenging persoonsgebonden materies Provinice t.e.m. 2017 

 
Varia 
 Elektrische laadpalen Eandis / Infrax 

Aurisgebouw, 4 november 2016 

Verslag overleg secretarissen 7 oktober2016; 

 
Intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst: toelichting m.b.t. de vigerende 
regelgeving 

Toelichting door Ann Soulliaert, ruimtelijk planner WVI 
In aanwezigheid van Jan Decorte, archeoloog CO7 en Dieter David, coördinator 

Achthoek 
 
Ontwikkeling intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek: 

 Ondersteuningsaanbod gemeenten in opvolging van I-monitor 
 Informatieveiligheidsconsulent. Vraag Sofie Hedebouw, diensten gouverneur 

 Transitie van PWA naar Wijkwerken 
 
Varia 

 Vergaderkalender 2017 
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Streekhuis Westhoek, 2 december 2016 

Verslag overleg secretarissen 4 november ’16; 

 Opvolging punt m.b.t. ‘dubbele vergoeding’: bespreking 
Overzicht Westhoekgemeenten  

 Opvolging punt m.b.t. goedkeuring overeenkomsten Interlokale Vereniging. 
 
Ontwikkeling intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek: 

 Intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten: resultaten bespreking colleges 
achthoekgemeenten - Uitwisseling. 

 Ondersteuningsaanbod gemeenten in opvolging van I-monitor: bepaling 
verder intergemeentelijk traject. 

 Informatieveiligheidsconsulent. 

 Inventarisering en onderhoud Waterhydranten: bespreking bestek. 
 

Varia 
 
Infosessie Personeelsreglementering 

Toelichting door mevr. Marijke De Langhe, stafmedewerker gemeentepersoneel 
VVSG 
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Bijlage 5: agenda overleg OCMW-voorzitters van de 

Westhoek 

Streekhuis Westhoek, 26 februari 2016 

Goedkeuring en opvolging verslag vergadering te Kortemark op 4 december 

2015. 
 

Uitpas Westhoek: gemeentelijke voordeelpas voor vrijetijdsparticipatie 
 

Asielcrisis: aanvraagdossier CAW in het kader van psychosociale en 
woonbegeleiding aan vluchtelingen. 
 

Vergaderdata 2016: vastleggen locaties van de bijeenkomst 
 

Westhoekintercommunale 
 Korte voorstelling 
 Aanpak overleg OCMW secretarissen, terugkoppeling verslagen. 

 
Overleg OCMW’s met woonzorgcentra 

 
Voedselbedeling 
 

Aanpak isolerende maatregelen vanuit Energielening Westhoek 
Toelichting door Jeroen Haghedooren 

 
Verleent het OCMW op heden financiële tussenkomst in eersteleeftijdsmelk aan 
kwetsbare gezinnen?  

 
Varia 

 Belfius: zal vanaf dit jaar kosten aanrekenen voor de afnamerekeningen van 
budgetbeheer. Tot voorheen waren die gratis. Hoe gaan de OCMW-besturen 
hier mee om? 

 “Wij Varkenland” 

Heuvelland, 22 april 2016 

Goedkeuring en opvolging verslag vergadering te Diksmuide op 26 februari 2016. 
 
Voorstelling OCMW Heuvelland 

 
Welzijn in de Westhoek 

 Bevraging rond uithuiszetting: haalbaarheid om gedurende één jaar per OCMW 
gegevens bij te houden. 

 Voedselbedeling: data “creative labs” in de 5 participerende gemeenten 
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Overzicht van de thuiszorgpremies die in de Westhoekgemeenten worden 
gehanteerd  

 
Asielcrisis – signalen van de OCMW’s? 

Terugkoppeling uit Westhoekoverleg 
 Westhoekintercommunale 
 Infonet met documenten 

 
Varia 

 Proflab Poperinge – bezoek met OCMW-voorzitters? 
 Projectoproep pilootprojecten geïntegreerd breed onthaal 

Koekelare, 24 juni 2016 

Goedkeuring en opvolging verslag vergadering te Heuvelland op 22 april 2016. 
 

Voorstelling OCMW Koekelare. 
 

Ontwikkeling intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek. 
 Visievorming integratie OCMW - gemeente 

Reacties op het schrijven tav CBS in verband met visievorming rond 

toekomstige sociale beleidsvoering na inkanteling van het OCMW in de 
gemeente. 

 Conceptnota Bis - Liesbeth Homans 
 Terugkoppeling overleg gemeente- en OCMW-secretarissen Westhoek 

Bijeenkomst 13 mei 2016 in aanwezigheid van Dhr. Mark Suykens, directeur 

VVSG omtrent ‘organisatie van de thuiszorgdiensten en woonzorgcentra i.k.v. 
inkanteling’ 

Bijeenkomst 3 juni 2016 in aanwezigheid van Dhr.Frank De Smet, BDO 
omtrent de ‘zin en onzin van een openbaar zorgbedrijf’.  

 Stand van zaken rond oprichting dienstverlenende vereniging 

 
Regierol sociale economie. 

Nieuwe projectoproep voor lokale besturen 
 

Van PWA naar Wijkwerk. 
Herindeling van de zorgregio’s. 
 

Mededelingen vanuit Westhoekoverleg/Streekwerking. 
 Nieuw goedgekeurde projecten Leader 

 
Varia 

Diksmuide, 23 september 2016 

Goedkeuring en opvolging verslag vergadering te Koekelare op 24 juni 2016. 
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Voorstelling OCMW Diksmuide 
 

Herindeling van de zorgregio’s 
 

Regierol Sociale Economie 
Nieuwe projectoproep voor lokale besturen 
 

Tussentijdse rapportage Welzijn in de Westhoek 
 

Mededelingen vanuit Westhoekoverleg/Streekwerking 
 Nieuw goedgekeurde projecten Leader 
 Versterkt streekbeleid 

 Regiomarketingcampagne 
 Piloot vervoersregio Westhoek 

 Integratie OCMW – gemeente en gezamenlijk overlegmoment 
 Intergemeentelijke samenwerking Westhoek 
 

Varia 
 Afspraken bijeenkomst te Poperinge op 14/10/2016 

 Van PWA naar Wijkwerk – toelichting OCMW-voorzittersoverleg 25/11 door 
Dhr. Karel Hubau, voorzitter Vlaams Platform PWA/ PWA-DCO 

Streekhuis Westhoek, 25 november 2016 

Goedkeuring en opvolging verslag vergadering te Diksmuide op 23 september 
2016. 

 
Impulsproject energielening Westhoek: opbrengstgarantie 

 
Energieke O.C.M.W.’s 
toelichting door dhr. Stefan Goemaere, Samenlevingsopbouw 

 
Zot van ’t boeren 

toelichting door dhr. Geert Storme 
 
Mededelingen vanuit Westhoekoverleg 

 Herindeling van de zorgregio’s 
 Vervoersregioraad  

 Verlenging persoonsgebonden materie van de provincie  
 
Varia 

 Voorstel data 2017 
 

  



Interlokale Vereniging WHP bijlagen werkingsverslag 2016 

104 

 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 

Interlokale Vereniging 
Westhoekpersoneel 

Streekhuis Esenkasteel 

Woumenweg 100 
8600 Diksmuide 

 
051 519356 

info@westhoekoverleg.be 
 

secretaris: Dieter Hoet 
 
 

mailto:info@westhoekoverleg.be

