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Volgens artikel 12 en 13 van de algemene overeenkomst Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel 
dient er jaarlijks een jaarverslag en jaarrekening te worden opgemaakt.  Met dit opmaak document 
wordt er uitvoering gegeven aan deze bepalingen. 

1. De beleidsdomeinen van de Interlokale Vereniging in 2006. 

De Interlokale Vereniging was in 2006 actief op twee beleidsdomeinen, zijnde milieubeleid en 
ruimtelijke ordening.   
 
1. Milieubeleid. 

In het kader van dit beleidsdomein zijn er twee aanvullende overeenkomsten afgesloten.  
Enerzijds is er de aanvullende overeenkomst milieubeleid van de gemeenten Lo-Reninge, Vleteren 
en de West-Vlaamse Intercommunale die in 2005 geleid heeft tot de intergemeentelijke 
tewerkstelling van een milieuambtenaar (IGMA), m.n. Lien Vlamynck.  Anderzijds is er de 
aanvullende overeenkomst milieubeleid van de gemeenten Houthulst, Langemark-Poelkapelle en 
de West-Vlaamse Intercommunale die in 2005 geleid heeft tot de intergemeentelijke 
tewerkstelling van een duurzaamheidsambtenaar (IGDA), m.n. Adelien Vergote. 

 
2. Ruimtelijke ordening. 

Sinds 1 september 2006 is de intergemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar (IGSA) 
voor Langemark-Poelkapelle en Lo-Reninge in dienst getreden.  Vera De Martelaere maakt deel uit 
van de stedenbouwkundige dienst van Stad Ieper, maar wordt volledig ingezet voor de twee 
gemeenten Langemark-Poelkapelle en Lo-Reninge.  De modaliteiten van deze tewerkstelling 
worden geregeld via de aanvullende overeenkomst intergemeentelijke stedenbouwkundig 
ambtenaar van de gemeente Langemark-Poelkapelle en stad Lo-Reninge. 

2. Partners van de Interlokale Vereniging in 2006. 

De partners van de Interlokale Vereniging zijn: 
1. Houthulst (IGDA) 
2. Ieper (IGSA) 
3. Langemark-Poelkapelle (IGMA & IGSA) 
4. Lo-Reninge (IGMA & IGSA) 
5. Vleteren (IGMA) 
6. de West-Vlaamse Intercommunale (wvi) (IGDA & IGSA) 
7. de Provincie West-Vlaanderen  

3. Uitgevoerde opdrachten van het intergemeentelijk personeel. 

3.1 IGMA en IGDA. 
De IGMA en IGDA nemen in hun respectieve gemeenten de taken van 
duurzaamheidsambtenaar en milieuambtenaar waar.  Deze taken kunnen worden ingedeeld in 
de volgende categorieën. 
1. vlarem-wetgeving. 
2. natuurdecreet. 
3. bodemsaneringsdecreet. 
4. erosiebestrijdingsmaatregelen. 
5. legionellabesluit. 
6. decreet inzake bestrijdingsmiddelenreductie. 
7. decreet integraal waterbeleid. 
8. samenwerkingsovereenkomst milieu: clusters instrumentarium, vaste stoffen, water, 

natuurlijke entiteiten, hinder, mobiliteit, energie. 
9. algemene taken. 
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Hoe deze taken werden uitgevoerd per gemeente kan worden teruggevonden in de 
overzichtstabel in bijlage. 

3.2 IGSA. 
De IGSA neemt de taken van stedenbouwkundig ambtenaar waar in Langemark-Poelkapelle en 
Lo-Reninge.  Deze taken hebben te maken met de hierna opgesomde categorieën. 
1. planning. 
2. vergunning en handhaving. 
3. dienstverlening. 
4. GECORO. 
 
Hoe deze taken werden uitgevoerd per gemeente in 2006 kan worden terugvonden in de 
overzichtstabel in bijlage. 

4. Tijdsverdeling van het intergemeentelijk personeel. 

4.1 De IGMA en de  IGDA in 2006. 
Op basis van een tijdsregistratiesysteem werd in 2006 volgende tijdsverdeling per gemeente 
opgetekend: 
 
Intergemeentelijke duurzaamheidsambtenaar: 
- Houthulst   110,5 d 
- Langemark-Poelkapelle 109 d 
 
Intergemeentelijke milieuambtenaar: 
- Lo-Reninge 106 d 
- Vleteren 106,5 d 

4.2 De IGSA in 2006. 
Op basis van een tijdsregistratiesysteem werd in 2006 volgende tijdsverdeling per gemeente 
opgetekend.  De IGSA trad pas op 1 september 2006 in dienst. 
 
Intergemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar: 
- Langemark-Poelkapelle 251,5 u 
- Lo-Reninge 236 u 

5. Jaarrekening. 

5.1 Verrekening tussen de wvi en Houthulst, Langemark-Poelkapelle, Lo-
Reninge en Vleteren 
De werkingskosten omvatten de loonkosten van de IGMA of de IGDA en de overheadkosten: 
Deze kosten worden op basis van de werkelijk gepresteerde uren aangerekend aan de 
gemeenten. 
 
Voor 2006 bedraagt de kostprijs: 
IGDA: 
Houthulst 110.5/220 dagen = € 32860,62 
Langemark-Poelkapelle: 109/220 dagen = € 32416,74 
IGMA: 
Lo-Reninge: 106/212,5 dagen = € 23711,50 
Vleteren: 106,5/212,5 dagen = € 23825,58 
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5.2 Verrekening tussen stad Ieper en Langemark-Poelkapelle en Lo-Reninge 
IGSA 
Voor 2006 bedraagt de loonkost 
Langemark-Poelkapelle: 251,5/487,5 uren € 8227,38 
Lo-Reninge: 236/487,5 uren € 7720,33 

 


