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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 2015 één keer bijeen op 19 
juni 2015. 

 
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 2015 werd goedgekeurd door het Beheerscomité van de 
interlokale vereniging WHP op 15 april 2016. 
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De beleidsdomeinen van de Interlokale 
Vereniging 
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De Interlokale Vereniging was in 2015 actief op vijf beleidsdomeinen, m.n. 
intergemeentelijke samenwerking en coördinatie (Westhoekoverleg), 

milieubeleid, woonbeleid, jeugd en sedert dit jaar werken we ook rond 
welzijn op Westhoekniveau. 
 

Tot voor 2014 werd regionaal welzijnsoverleg georganiseerd binnen de twee 
Regionale Welzijnsraden uit de streek. De interne staatshervorming van de 

Vlaamse Overheid zorgde vanaf 2013 echter voor veel wijzigingen in het 
welzijnslandschap. Zo was er de stopzetting van de samenwerking tussen de 
Provincie West-Vlaanderen en de Regionale Welzijnsraden in het kader van 

‘Regionaal Welzijnsoverleg’. 
Het OCMW-voorzittersoverleg (i.s.m. Westhoekoverleg), private 

welzijnsorganisaties uit de Westhoek en de Regionale Welzijnsraden 
concludeerden dat de bestaande structuren achterhaald waren, terwijl 
de maatschappelijke uitdagingen op vlak van sociaal beleid op streekniveau 

brandend actueel zijn. 
Daarom werd een nieuw hoofdstuk ‘Welzijn in de Westhoek’ geschreven. Hierbij 

wordt er gekozen voor de Westhoek als schaalniveau. Bovendien spreken we 
over een intergemeentelijke en intersectorale samenwerking op vlak van Welzijn 
en sociaal beleid. Het Westhoekoverleg was dus de aangewezen partner om deze 

nieuwe werking aan op te hangen. 
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1. Westhoekoverleg 

Het Westhoekoverleg is het samenwerkingsverband van alle 

Westhoekgemeenten sinds 1994.  Deze samenwerking behelst een viertal 
strategische doelstellingen: intergemeentelijke samenwerking, ondersteuning 

aan gemeenten, gemeenschappelijke belangenbehartiging en interbestuurlijk 
overleg. 
 

In 2015 maakten alle achttien steden en gemeenten van de drie 
arrondissementen (Diksmuide, Ieper en Veurne) van de Westhoek deel uit van 

het Westhoekoverleg.  Dit is in uitvoering van het in 2013 in de respectieve 
gemeenteraden goedgekeurde samenwerkingsprotocol 2014-2019 in het kader 
van Westhoekoverleg.   

 
Voor de uitwerking van dit protocol is een aanvullende overeenkomst 

'Westhoekoverleg' opgemaakt in het kader van de interlokale vereniging 
Westhoekpersoneel. 
 

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

In het kader van dit beleidsdomein is er een aanvullende overeenkomst 

milieubeleid afgesloten met de gemeenten Lo-Reninge, Vleteren en de West-
Vlaamse Intercommunale die ook in 2015 geleid heeft tot de intergemeentelijke 

tewerkstelling van een milieuambtenaar (IGMA), m.n. Lien Vlamynck.   
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3. Woonbeleid. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
De  personeelsformatie ziet er als volgt uit 

□ 1 vte beleidscoördinator (niveau B3) via opdrachthouderschap Katrien 
Matte 

□ 1 vte woonwinkelmedewerkster (niveau B2) Annelies Defauw 

□ 1 vte administratief medewerker leegstand – woningkwaliteit 
(niveau C1) Stijn  De Vliegher 

□ ½  vte administratief medewerkster (niveau C1) Marieke Wallyn 
□ ½  vte administratief medewerkster (niveau C1) Karin Barra 
□ 1  vte  technisch medewerkster (niveau C1) Caroline 

Vanhaste   
 

Op 24 november 2014 kwam een nieuw personeelslid nl. “de administratief 
medewerker leegstand – woningkwaliteit” in dienst. Na zijn proefperiode kreeg 
Stijn op 28 april 2015 een positieve evaluatie.   
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4. Jeugdbeleid. 

Het forum jeugd heeft tot doel intergemeentelijke samenwerking rond lokaal 

jeugdbeleid te faciliteren. Specifieke acties worden opgezet in het kader van 
jongerencultuur, ondernemerschap bij jongeren en vrijetijdsaanbod. 

 
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. 
 
1 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, Houthulst, Ieper, Langemark-
Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren, 

Wervik, Zonnebeke) zich om de helft van de personeelskosten voor eigen 
rekening te nemen.  

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

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

Per 1 januari 2016 beëindigde de jeugdcoördinator haar tewerkstelling binnen 
het project.  In afwachting van een nieuwe medewerker werden de taken 

(gedeeltelijk) overgenomen door Lien De Vos (welzijnscoördinator Westhoek) en 
Dieter Hoet. 
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5. 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. Hiermee 
financieren zij in totaal 50% van de personeelskost van de Regionale 

Welzijnscoördinator. 

Ook de private actoren betalen een ledenbijdrage. 

Lien De Vos, voorheen coördinator van Welzijnsraad Arrondissement Ieper is nu 

Regionale Welzijnscoördinator Westhoek. 
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Partners van de Interlokale Vereniging 
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De partners van de Interlokale Vereniging zijn: 
 

Partner 

A
lg

e
m

e
e
n

 

M
il
ie

u
 

J
e
u

g
d

 

W
o

n
e
n

 

W
e
s
th

o
e
k
-
 

o
v
e
r
le

g
 

Alveringem X X X X X 

De Panne X  X  X 

Diksmuide X  X X X 

Heuvelland X  X  X 

Houthulst X X X X X 

Ieper X  X  X 

Koekelare X  X  X 

Koksijde X  X  X 

Kortemark X  X X X 

Langemark-Poelkapelle X X X  X 

Lo-Reninge X X X X X 

Mesen X  X  X 

Nieuwpoort X  X  X 

Poperinge X  X  X 

Veurne X  X X X 

Vleteren X  X  X 

Wervik X  X  X 

Zonnebeke X  X  X 

Provincie West-Vlaanderen X     

West-Vlaamse 

Intercommunale (wvi) 

X X   X 

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

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

De uitgevoerde opdrachten van Westhoekoverleg kunnen worden opgedeeld in 

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

1.1. Overleg 

1.1.1.Beheerscomité interlokale vereniging WHP 

Zoals eerder aangegeven kwam het beheerscomité een keer bijeen in 2015.  Het 
beheerscomité wordt bijeen gebracht door de voorzitter met als doel de 
werkzaamheden van de interlokale vereniging in al zijn facetten op te volgen.   

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

1.1.2.Algemene vergadering Westhoekoverleg 

De algemene vergadering van Westhoekoverleg kwam in 2015 negen keer 
bijeen (zie bijlage 1 voor de agenda's van deze vergaderingen).  De algemene 

vergadering is samengesteld uit o.a. de achttien burgemeesters en de 
streekgedeputeerde.  Bijlage 2 bevat een overzicht van de aanwezigheden. 
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Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en opvolging 
van de algemene vergadering en kwam elf keer bijeen in 2015.  In bijlage 3 

wordt een overzicht van de agenda's gegeven. 

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

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

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

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

aangeduid.  De voorzitter van het Westhoekoverleg is sedert 2015 Toon 
Vancoillie, en zijn plaatsvervanger is Christof Dejaegher. 

1.1.3.Beleidsgroep Energielening Westhoek (vroeger FRGE) 

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, namens het OCMW-voorzittersoverleg; 
 Jurgen Vanlerberghe, arr. Ieper; 

 Guido Decorte, arr. Veurne / Provincie ; 
 Toon Vancoillie, arr. Diksmuide ; 
 Peter Pillen, SHM; 

 Francis Claeys, secretarissenoverleg; 
 Mark Paelinck, energiehuis / OCMW Poperinge; 

 Jan Leicher, gebiedswerking wonen/welzijn; 
 Dieter Hoet, Westhoekoverleg. 
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Daarnaast is er ook de kredietcommissie die oordeelt over de dossiers.  Deze 
bestaat uit: 

 Thierry Hugues, OCMW Poperinge, voorzitter 
 Stef Deboutte, OCMW Ieper, ondervoorzitter 
 Mark Dekervel, OCMW Veurne; 

 Christof Dejaegher, burgemeester Poperinge; 
 Marieke Cloet, OCMW-voorzitter Ieper; 

 Manon Devlieghere, IJzer en Zee 
 

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 wonen van nabij op.   

Meer info via www.energieleningwesthoek.be 

 

Overzicht van het aantal verstrekte leningen + een vergelijking tussen 

vooropgesteld te verstrekken leningsbedrag en het effectief  verstrekte 
leningsbedrag. In de laatste kolom zie je de totale investering die gedaan werd 

door middel van het verstrekken van de lening. 

 

Aanvragen 

Energielening 

feb 15 - dec 15   

Aanvragen   

  

Bedragen 

  

Totaal inves-

teringsbedrag 

dankzij de 

Energielening 

    NDG DG ESCO HHT 2e  TOT   NDG 

DG + ESCO + 

HHT TOTAAL     

                            

Alveringem   4 0 0 0 0 4   39349,37 0 39349,37   61307,36 

Vooropgesteld te ontlenen                 43440 7207 50647     

Procentueel                 90,58% 0,00% 77,69%     

                            

De Panne   11 1 0 0 0 12   103445,73 6332 109777,73   136450,60 

Vooropgesteld te ontlenen                 88248 17756 106004     

Procentueel                 117,22% 35,66% 103,56%     

                            

Diksmuide   6 0 0 0 0 6   16577,69 0 16577,69   31170,53 

Vooropgesteld te ontlenen                 142476 21459 163935     

Procentueel                 11,64% 0,00% 10,11%     

                            

Heuvelland   8 3 0 0 0 11   55999,57 30000,00 85999,57   121229,31 

Vooropgesteld te ontlenen                 71676 10871 82547     

Procentueel                 78,13% 275,96% 104,18%     

                            

Houthulst   5 0 0 0 0 5   33740,05 0 33740,05   36118,05 

Vooropgesteld te ontlenen                 83378 13013 96391     

Procentueel                 40,47% 0,00% 35,00%     

                            

Ieper   41 7 2 0 1 51   293687,89 69477,56 363165,45   510202,64 

Vooropgesteld te ontlenen                 305139 49015 354154     

Procentueel                 96,25% 141,75% 102,54%     

                            

  

http://www.energieleningwesthoek.be/
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Koekelare   5 1 1 0 0 7   42933,43 12967,33 55900,76   65626,59 

Vooropgesteld te ontlenen                 73795 11193 84988     

Procentueel                 58,18% 115,85% 65,77%     

                            

Koksijde   7 1 2 0 0 10   60676,48 17632,43 78308,91   119940,33 

Vooropgesteld te ontlenen                 194614 24942 219556     

Procentueel                 31,18% 70,69% 35,67%     

                            

Kortemark   8 0 0 0 0 8   52184,58 0 52184,58   66175,58 

Vooropgesteld te ontlenen                 105552 16870 122422     

Procentueel                 49,44% 0,00% 42,63%     

                            

Lang - Poel   7 1 1 0 0 9   41759 13524,46 55283,46   58994,84 

Vooropgesteld te ontlenen                 69522 9923 79445     

Procentueel                 60,07% 136,29% 69,59%     

                            

Lo-Reninge   1 0 0 0 0 1   10000 0 10000   14543,00 

Vooropgesteld te ontlenen                 28929 4863 33792     

Procentueel                 34,57% 0,00% 29,59%     

                            

Mesen   3 0 0 0 0 3   18530,47 0 18530,47   22699,08 

Vooropgesteld te ontlenen                 8148 1526 9674     

Procentueel                 227,42% 0,00% 191,55%     

                            

Nieuwpoort   7 1 1 0 0 9   55262,88 11696 66958,88   101185,85 

Vooropgesteld te ontlenen                 96201 17056 113257     

Procentueel                 57,45% 68,57% 59,12%     

                            

Poperinge   16 7 3 1 1 28   122824,42 49320,02 172144,44   232979,76 

Vooropgesteld te ontlenen                 174655 27985 202640     

Procentueel                 70,32% 176,24% 84,95%     

                            

Veurne   15 2 0 0 2 19   114980,08 14887,72 129867,8   160817,41 

Vooropgesteld te ontlenen                 103294 16107 119401     

Procentueel                 111,31% 92,43% 108,77%     

                            

Vleteren   4 0 0 0 1 5   31184,1 0 31184,1   33328,91 

Vooropgesteld te ontlenen                 31880 5472 37352     

Procentueel                 97,82% 0,00% 83,49%     

                            

Zonnebeke   7 1 1 1 1 11   63949,95 6749,83 70699,78   80874,94 

Vooropgesteld te ontlenen                 109992 13803 123795     

Procentueel                 58,14% 48,90% 57,11%     

 

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   NDG DG Totaal   % DG   

Tot investeringen 

dankzij de 

energielening 

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

 Effectief reeds verstrekt   155 25 11 2 6 199   1157085,00 232587,00 1389673,00   19,69%   1853644 

Procentueel   65,68% 100,00% 72,63%   67,08% 84,58% 69,48%       133,39% 

 
Opmerkingen: 

 

1) Alle gemeenten verstrekten minstens 1 lening dit werkingsjaar.  

2) 7 van de 17 deelnemende gemeentes verstrekten geen lening aan de specifiek 

bepaalde doelgroep.  In het eerste werkjaar waren dit er 7, in het tweede werkjaar  

4, in het derde werkjaar 2. 

3) 69,48 % van de middelen (2.000.000 euro) werd verstrekt tijdens het vierde 

werkjaar. 

4) 19,69 % van het totaal aantal leningen werd verstrekt aan de specifieke doelgroep, 

waarvan 11 leningen als ESCO dossier (extra begeleiding en terugverdientijd minder 

dan 5 jaar) en 2 leningen voor HHT. Het vooropgestelde percentage is 13.75%. In 

het  eerste werkjaar was dit 13,85%, in 2de werkjaar  25,50 %, in het 3e werkjaar 

26,82. Hiervoor werd geen rekening gehouden met 2e of 3e aanvragen. 

5) Tijdens het vierde werkjaar werden 199 leningen verstrekt, wat  een gemiddelde 

maakt van 18.09 leningen per maand. Ter vergelijking: In het eerste werkjaar, 

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

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

15,75 leningen per maand. 

6) Van de 199 leningen werden 6 leningen verstrekt als 2e of 3e Energielening. Hiervoor 

krijgen we geen vergoeding. 

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

kredietcommissie of werden afgezegd door de aanvrager zelf.  

Voor amper 1 van deze aanvragen werd een vergoeding verkregen (de helft van de 

normale vergoeding), doordat het stopzetten gebeurde na status akkoord. Voor de 8 

andere dossiers kregen we geen vergoeding. 

1.1.4.Hulpverleningszone IV West-Vlaanderen / Westhoek.1 

De doorstart naar de volwaardige zone werd succesvol afgerond op 2 januari 

2015 met de installatievergadering van de hulpverleningszone Westhoek. 

Dieter Hoet was tot eind maart nog secretaris van de zone.  Daarna werd dit 

overgenomen door de zonesecretaris Tessa Allewaert. 

1.1.5.Overleg gemeentesecretarissen 

Het Westhoekoverleg zorgde ook in 2015 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. 

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

http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/brandweer/
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Er waren vijf bijeenkomsten in de loop van 2015.  De agenda’s hiervan zitten in 

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

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

Edwin Coulier (Veurne). 

1.1.6.Overige 

 Overleg OCMW voorzitters 

In 2002 werd vanuit Westhoekoverleg en de 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 2015 was Frans Lefevre, OCMW voorzitter van Nieuwpoort, voorzitter van 
dit overlegplatform. 
Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg, Lien Devos regionale 

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

 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. 
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 Overleg archivarissen 
Op eigen initiatief komen de gemeentelijke archivarissen bijeen.  Ze rekenen 

hierbij op praktische ondersteuning van het secretariaat van Westhoekoverleg. 

1.2. Thematische actiepunten 

De inhoudelijke actiepunten van Westhoekoverleg kunnen worden weergevonden 
in de agenda’s van de bijeenkomsten van dagelijks bestuur en de algemene 
vergadering opgenomen in respectievelijk bijlage 3 en 1 van dit verslag. 

In dit hoofdstuk wordt een beknopt overzicht gegeven van de meest in het oog 
springend onderwerpen. 

1.2.1.Projectonwikkeling 

Mobiliteit: “SMART / SEPRUMO” 

In uitvoering van de mobiliteitsvisie 
Westhoek werden i.s.m. WVI middelen 

gezocht via Europese 
projectfinanciering.  Indiening dit 

voorjaar werd afgewezen binnen 
Interreg Vb NWE (CO2 reductie). 

I.s.m. WVI en EGTS wordt gezocht naar 
nieuwe 

projectontwikkelingsmogelijkheden in 
Interreg Vb NWE en Interreg Va FWVL 

(sociale innovatie) op basis van de 
output van Service Design.  Indiening 
zal voor 2016 zijn. 

Burgemeestersconvenant 

I.s.m. WVI en de provincie WVL 

kwamen de Westhoekgemeenten in de 
schoot van de AV van 
Westhoekoverleg tot 2 clusters van 

samenwerking. 

I.s.m. WVI en de provincie worden 

verdere acties uitgevoerd. 

Onderhoud waterhydranten 

Na de overdracht van de brandweer 
naar de hulpverleningszone, zoeken 
gemeenten een nieuwe manier om het 

onderhoud van waterhydranten te 
organiseren. 

I.s.m. SERR Westhoek-Oostende en de 
HVZ Westhoek wordt gezocht naar een 
samenwerking tussen gemeenten en 

sociale economie uit de streek: 

- VIVES onderzoek samenwerking 

gemeente / sociale economie; 
- Juridische basis; 

- Concretisering samenwerking met 
sociale economie. 

Vergeten begraafplaats Neuville-sous-Montreuil 

Westhoekoverleg verklaarde zich in 
2014 bereid om werk te maken van 

een vorm van eerherstel van de bijna 
vergeten begraafplaats.  Diverse 

overlegmomenten ter plaatse en met 
betrokken actoren uit de streek 

- Bezoek Neuville april ’15 en jan ‘16; 
- Correspondentie Reynders 25 sep. 

2015; 
- I.s.m. provincie: productie infopaneel 
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werden georganiseerd (FLV, Aurel 

Sercu, Fam. Le Franc, Voormalig 
Consul, …) om i.s.m. Neuville een 

herdenkingsbord (i.s.m. de Provincie) 
te plaatsen.  Anderzijds werd druk 
uitgeoefend i.s.m. Paul Breyne op de 

Federale Overheid om te komen tot 
een monument ter plaatse. 

Forum Jeugd 

14 Westhoekgemeenten bereikten een 
akkoord in de schoot van de AV van 

Westhoekoverleg om de werking van 
het Forum Jeugd vanaf 1 juli 2015 

verder te zetten.  Een leaderdossier 
werd dit voorjaar ingediend en 
voorlopig goedgekeurd.   

Najaar 2015: bijsturing indiening i.f.v. 
opmerkingen MAC; 

UiTPAS 

Vanuit de werking van het Forum 

Jeugd groeide de ambitie om op 
streekniveau de UiTPAS in te voeren.  
Dit leidde tot de samenstelling van 

een werkgroep met gemeentelijke 
vertegenwoordigers, om de indiening 

van de kandidaatstelling begin 2016 
mogelijk te maken. 

Agendering AV WHO najaar 2015 om 

deze samenwerking verder te 
bevestigen. 

Service Design Landelijke Mobiliteit 

In 2014 werd Westhoekoverleg 
verzocht om partner te worden met 

Fietsberaad, De Lijn en ‘Design 
Vlaanderen’ in een project service 
design landelijke mobiliteit.  Samen 

met Resoc Westhoek werd hierop 
ingetekend in de vorm van een 

cofinanciering.  Tijdens de zomer van 
2015 was de luister en ontwerpfase 

achter de rug.  In het najaar van 2015 
werd een aangepaste beleidsvisie 
mobiliteit opgeleverd, samen met de 

bepaling van een viertal pilootcases. 

- Agendering AV WHO najaar: resultaten 
luister- en ontwerpfase, benoeming 

‘piloten’ i.s.m. De Lijn. 
- Begeleiding traject vanuit het 
secretariaat van WHO. 

- Koppeling aan verdere 
projectontwikkeling mobiliteit. 

Regiomarketing ‘Nieuwe Wereld’ 

In het najaar van ’15 werd de 
regiomarketingcampagne van de 
Nederlandse provincie Drenthe als 

goed praktijkvoorbeeld geagendeerd 

- Agendering AV WHO op 16 okt. ’15 en 
27 nov. ’15. 
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op aangeven van Resoc Westhoek.  

Dit leidde tot een aangepast 
projectvoorstel voor een 

regiomarketingcampagne ‘Nieuwe 
Wereld Westhoek’, waarvoor 
gemeenten gesolliciteerd werden om 

hier in mee te financieren. 

Ontwikkeling regierol sociale economie 

In 2014 ondernamen de 
Westhoekgemeenten i.s.m. SERR 
Westhoek-Oostende een poging om in 

te dienen op de projectoproep omtrent 
de ontwikkeling van de regionale 

regierol sociale economie.  De 
Westhoek kwam net niet in 
aanmerking. 

In 2015 werd overwogen om een 
nieuwe projectindiening te 

ondernemen.   

- Agendering DB 13 nov. ‘15 

Verkenning intergemeentelijke ambtenaren Westhoekgemeenten 

In het najaar van 2015 werden 

verschillende overlegmomenten 
georganiseerd om profielen te bepalen 

waarrond gemeenten gezamenlijk 
intergemeentelijke ambtenaren op 
kunnen inzetten.  Dit gebeurde in 

nauwe samenwerking met WVI. 

Twee overlegvergaderingen op 1 oktober 

2015 en 10 december 2015 

1.2.2.Intergemeentelijke samenwerking 

Welzijn in de Westhoek / Welzijnsplatform 

De AV van WHO verleende reeds in 

het verleden zijn goedkeuring aan de 
oprichting van een regionale 
welzijnsinzet voor de regio.  Begin 

2015 was de formele oprichting van 
dit samenwerkingsplatform van 

OCMW’s, gemeenten en private 
welzijnspartners een feit. Lien De Vos 

werd aangesteld als regionale 
welzijnscoördinator.   
Vanuit het Welzijnsplatform werden 

o.a. volgende zaken ontwikkeld voor 
WHO: 

- ‘burgemeesters tegen 
kinderarmoede’ : duiding bij de 

- Ondertekening ‘burgemeesters tegen 

armoede’ op AV WHO 16 okt. 2015; 
- Overleg OCMW’s met WZC omtrent al 
dan niet verzelfstandiging op 12 nov. 

’15; 
- Structurering ‘Welzijn in de Westhoek’ 

binnen IGS in de WH. 
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armoedecijfers, voorstel lokale 

beleidsacties, … 
- asielcrisis: lokale opvanginitiatieven 

OCMW’s in kaart brengen 

Intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst 

Het decreet onroerend erfgoed kwam 

dit jaar in werking.  Dit decreet biedt 
mogelijkheden om als lokaal bestuur 

(via intergemeentelijke 
samenwerking) op een meer 
zelfstandige basis het lokale 

erfgoedbeleid in handen te nemen.  
Dit was de aanleiding om dit te 

agenderen op het WHO. 

I.s.m. WVI via Overleg van 

Intergemeentelijke 
Samenwerkingsverbanden inzake cultuur 

(8-hoek, CO7, Hinter, Zuidwest) verdere 
verkenning van mogelijkheden. 

Uitbouw regionale werking wvi (oa intakeformulier projectbureau’s, …) 

Op 8 mei ’15  en 27 nov. ’15 kwam 

Geert Sanders langs voor een 
toelichting rond de uitbouw van de 

regionale werking van de WVI en het 
vereveningsvraagstuk dat daaraan 
wordt gekoppeld.   

Agendering op AV en op een extra DB op 

30 okt. in aanwezigheid van Geert 
Sanders. 

Perspectieven IGS (I-scan, voorbeeld Westkust/Veurne inzake 
samenaankoop, …) 

Het protocol van Westhoekoverleg 
bevat de doelstelling om verder werk 
te maken van een betere structurering 

van het Westhoekoverleg.  Onder het 
voorzitterschap van Christof 

Dejaegher leidde dit tot het 
formuleren van een aantal krijtlijnen 
waarbinnen Westhoekoverleg gegoten 

zou kunnen worden in een 
Dienstverlenende Vereniging (cf. 

verslag DB WHO 6 juni 2014). 
Onder het voorzitterschap van Toon 

Vancoillie leidde dit tot de opmaak en 
goedkeuring van een 
intentieverklaring m.b.t. 

‘intergemeentelijke samenwerking in 
de Westhoek’ waarbij drie pistes voor 

inhoudelijke verdieping van het 
Westhoekoverleg worden 
vooropgesteld: 

- Gemeentelijke bedrijfsvoering; 
- Inkanteling ocmw’s; 

- Besluitvorming streekdossier. 

Agendering op AV WHO van  

- 18 sep. ‘15 
- 27 nov. ‘15 

Met tussentijdse terugkoppeling aan CBS 
Westhoekgemeenten. 
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1.2.3.Inhoudelijke werking 

Detectie en opruiming oorlogsmunitie 

Eerste agendering op de AV door de 

gemeente Heuvelland.  Verzoek tot 
deelname door de lokale besturen van 
de Westhoek via Westhoekoverleg aan 

een onderzoeksproject voor de 
verdere ontwikkeling van de niet-

invasieve onderzoekstechnieken en de 
ontwikkeling van een nieuw 
beleidskader dat de proactieve 

detectie en opruiming mogelijk moet 
maken. 

AV WHO van 18 sep. ’15: beslissing tot 

deelname aan het SBO 
onderzoeksproject. 
Verdere opvolging in functie van de 

indiening door UGent van het 
onderzoeksvoorstel. 

Decreet lokale diensteneconomie 

Agendering op de AV van 20 maart ’15 
n.a.v. de decreetswijziging.   

Door deze wijziging zijn de 
gemeentelijk lde-initiatieven in de 

Westhoek niet langer leefbaar omwille 
van de kleinschaligheid. 
SERR werd verzocht zo veel mogelijk 

tewerkstellingsplaatsen lde voor de 
private ondernemers in de Westhoek 

te behouden. 

Behandeling op AV 20 maart ’15. 

Burgemeesters tegen kinderarmoede 

I.s.m. Welzijn in de Westhoek, 

Agendering op AV 
- 24 april: situering problematiek in de 

WH; 
- 20 mei: voorstellen voor 
gemeentelijk beleid; 

AV WHO 16 oktober: gezamenlijk 

tekenmoment. 

Verevening intergemeentelijke bedrijventerreinen 

I.s.m. WVI ingediend op oproep 

‘ondernemersvriendelijke gemeente’ 
2012 omtrent intergemeentelijke 

bedrijventerreinen Westhoek. 
2013-2015: ontwikkeling financieel 
vereveningsmodel voor gemeenten die 

gezamenlijk bedrijventerreinen 
ontwikkelen. 

Bespreking resultaten AV WHO 24 apr. 
’15. 

Organisatie studiedag 

‘intergemeentelijke samenwerking 
bedrijventerreinen’ op 18 nov. – Golf 

Koksijde. 
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Samenwerking Sociale Economie Westhoek 

In het voorjaar van 2015 werd i.s.m. 
SERR Westhoek-Oostende en de POM 

een roadshow georganiseerd voor 
mandatarissen uit lokale besturen die 
kennis wensten te maken met deze 

bedrijven. 
AV WHO 18 sep. ’15: bespreking 

samenwerking met sociale economie 
in aanwezigheid van de 4 directeurs 
van de maatwerkbedrijven van de 

Westhoek, i.s.m. SERR Westhoek-
Oostende: 

- Verkenning globale samenwerking 
o.b.v. onderzoek VIVES; 

- Ontwikkeling concreet voorstel 

onderhoud waterhydranten. 

- Terugkoppeling CBS 
Westhoekgemeenten i.v.m. principiële 

steun. 
- Agendering AV WHO 16 okt. ’15. 

Maximumsnelheid gewest-  en lokale wegen / routering vrachtverkeer 

N.a.v. bespreking in de ambtelijke 
werkgroep mobiliteit agendering op 
DB WHO 6 juni ’15. 

Beslissing van de VR van juni om de 
maximumsnelheid op lokale en 

gewestwegen terug te brengen op 70 
km/u i.p.v. 90 km/u. 
Intergemeentelijk overleg en 

afstemming zal noodzakelijk zijn. 

 

1.2.4.Standpuntbepaling / belangenbehartiging 

Rechtbank Veurne 

Bespreking op AV 27 feb. ‘15 

Briefwisseling met Min. Geens AV 24 
april ‘15 

 

Dienstregeling NMBS 

Publieke actie juni 2014 met de AV 
van WHO. 

Briefwisseling met bevoegde Vlaamse 
en Federale minister en CEO NMBS. 

Gezamenlijke actie met Resoc ‘spoort u 
nog goed?’. 

Pesticidenvrije gemeente 

Briefwisseling met Min. Schauvlieghe.  

Motie instandhoudingsdoelstellingen / aanpak stikstof 

Standpuntbepaling WHO op AV 22 mei  



Interlokale Vereniging WHP werkingsverslag 2015 

31 

’15.  Standpunt werd overgemaakt 

aan de Min. Schauvlieghe. 

Toekomst steunpunt sociale planning Provincie West-Vlaanderen 

Standpuntbepaling DB 2 okt. ’15.  
Door de afslanking van de provincies 
dreigt de lokale dienstverlening voor 

lokale besturen van het steunpunt 
sociale planning verloren te gaan. 

Schrijven dd. 13 nov. ’15 t.a.v. Vlaamse 
Regering. 

Unesco-Erkenning 

De opvolging van de organisatie van 
gemeentelijke workshops voor de 

afbakening van kern- en bufferzones. 

Informatieuitwisseling organiseren 
omtrent aanpak Vlaanderen i.v.m. 

afbakening. 

Uitrol regionale dienstverlenende vereniging (DVV) 

Op het DB van 11 dec. ’15 werden de 
krijtlijnen uitgezet waarbinnen een 
nieuwe regionale dienstverlenende 

vereniging (DVV) voor de 
Westhoekgemeenten kan worden 

opgericht.  Voornaamste 
doelstellingen van deze DVV zijn de 
creatie van een gemeentelijk shared 

service center en een vehikel voor 
verdere regionale projectontwikkeling.  

Dit oprichtingstraject zal in de loop 
van 2016 verder worden uitgerold. 

 

1.2.5.Vertegenwoordiging gemeenten 

Leader 

AV WHO 16 jan ’15 : aanduiding 

delegatie lokale besturen in MAC 
Leader. 

Agendering op DB 13 nov. ’15  ivv MAC 

Leader 20 nov. ’15. 

RESOC 

AV WHO 16 jan. ’15 : aanduiding 
delegatie lokale besturen in Resoc 

Westhoek 
AV WHO 18 sep. ’15 toekomst 

sociaaleconomisch streekoverleg. 

 

Nota Westhoek t.b.v. Beleidsplan Ruimte Vlaanderen  

I.s.m. RESOC Westhoek en WVI werd 
een beleidsnota opgemaakt met de 
ruimtelijke aspiraties van de Westhoek 
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erin vervat.  Deze nota werd 

opgemaakt met betrokkenheid van 
een delegatie van Westhoekoverleg en 

goedgekeurd op de AV van 22 mei 
’15. 

1.2.6.Intervisie 

Gratis wifi  

GESCO-subsidies  

Doven OV – begeleidende 
maatregelen 

Verdere opvolging via kennisplatform 
West-Vlaanderen. 

Informatieveiligheid  

Stedenoverleg  

Opvang vluchtelingen  

Samenwerking met Farys Schrijven dd. 4 nov. ‘15 

Woonunits voor bejaarde ouders  

1.3. Netwerking 

1.3.1.Grensoverschrijdende samenwerking 

Europese Grensoverschrijdende Territoriale Samenwerking (EGTS) West-

Vlaanderen / FlandreDunkerque – Côted'Opale 
Het Westhoekoverleg is partner in dit grensoverschrijdend 
samenwerkingsverband via de WVI.  Westhoekoverleg kan twee 

vertegenwoordigers aanduiden in de raad van bestuur.  Eén van deze twee 
vertegenwoordigers maakt ook deel uit van het dagelijks bestuur van de EGTS.  

Voor Westhoekoverleg waren in 2015 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/ 

 
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. 

  

http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/grensoverschrijdende-samenwerking/
http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/grensoverschrijdende-samenwerking/
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1.3.2.Regionale werking VVSG 

VVSG organiseert een overlegtafel met alle regionale organisaties in Vlaanderen.  

De coördinator van Westhoekoverleg maakt hier ook deel van uit.  Op deze 
overlegtafel wordt uitgewisseld en koppelt VVSG over zijn werking terug t.a.v. de 
regionale organisaties die betrokken zijn bij de organisatie van 

burgemeestersfora. 

1.3.3.Plattelandscommissie VVSG 

VVSG organiseert geregeld bijeenkomsten van de plattelandscommissie.  Deze 
commissie koppelt terug over de werking van VVSG t.a.v. plattelandsgemeenten.  
Ook de coördinator van Westhoekoverleg wordt hier op uitgenodigd samen met 

Wieland De Meyer, Lies Laridon, Toon Vancoillie, Alain Wyffels. 

1.3.4.Regionale werking WVI 

Op het niveau van WVI wordt geregeld uitgewisseld tussen de 3 regio’s omtrent 
de respectieve werkingen. 

1.4. Infosessies 

 Ondertekening en persconferentie ‘Burgemeesters tegen kinderarmoede’ op 16 
oktober 2015 in het Streekhuis Westhoek 

 Intergemeentelijke bedrijventerreinen Westhoek op 18 november 2015 in Hof 
ter Hille te Koksijde 

1.5. Streekwerking Westhoek 

 Managementcomité Leader  Westhoek 

Effectief Plaatsvervanger 

Alain Wyffels Jan Durnez 

Toon Vancoillie Johan Demonie 

Christof Dejaegher (ondervoorzitter) Dirk Vermeulen 

Peter Roose Dirk Sioen 

Ann Vansteenkiste Wout Cornette 

Dieter Hoet  

 Ambtelijke werkgroep mobiliteit  

In 2007 werd het ankerpunt mobiliteit beëindigd.  Dit was een steunpunt voor 

de Westhoekgemeenten voor lokaal mobiliteitsbeleid, gefinancierd met 
Europese middelen.   

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 

 Filip Boury Gebiedswerking Provincie West-Vlaanderen 
 Jan Leicher Gebiedswerking Provincie West-Vlaanderen 

 Koen Vanneste Provincie West-Vlaanderen 
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 Lien De Vos Welzijn in de Westhoek - Westhoekoverleg 
 Margot Swerts WVI 

 Sigrid Verhaeghe RESOC Westhoek 

De ambtelijke werkgroep staat in voor de voorbereiding en opvolging van de 
bijeenkomsten van het Stedenoverleg mobiliteit. 

 Afstemmingsteam 

Vertegenwoordiging door de coördinator van Westhoekoverleg in het ambtelijk 

overleg in het kader van de streekwerking met de provinciale medewerkers en 
RESOC. 

 RESOC Westhoek 

Delegatie vanuit Westhoekoverleg 

Effectief Plaatsvervanger 

Christof Dejaegher (voorzitter) Ann Vansteenkiste 

Christine Logghe Marieke Cloet 

Celine Mouton Dirk Sioen 

Alain Wyffels Sandy Evrard 

De coördinator van Westhoekoverleg is aangeduid als deskundige binnen het 

Regionaal economisch en sociaal overlegcomité van de regio. 

1.6. Communicatie 

Er wordt op drie manieren gecommuniceerd over de werking van 
Westhoekoverleg. 

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

2/ Er is nu ook de facebookpagina van Westhoekoverleg. 

3/ In 2015 werd besloten om de gedrukte en maandelijkse digitale nieuwsbrief 

van de Streekwerking om te bouwen tot een digitale nieuwsbrief. 

 

  

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

Naar aanleiding van het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst milieu 
2008-2013 werd in het najaar 2013  het nieuwe takenpakket voor de 

intergemeentelijke ambtenaren in overleg met elke gemeente voorbereid.  
Voor elke gemeente werd een overzicht gemaakt van de taakverdeling en 
inschatting van de tijdsbesteding. Dit nieuwe takenpakket werd in de stuurgroep 

van 30 januari 2014 goedgekeurd. 
 

In 2015 vormden onderstaande taken de belangrijkste tijdsbesteding van de 
intergemeentelijke ambtenaren in alle 4 de gemeenten:  

- Het thema afval 
- Het thema natuur 
- De opvolging/ondersteuning van de groendienst 
- 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: het thema mobiliteit. 

 

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. Deze uren worden genoteerd onder 
code 45. De tijdsbesteding aan niet voorziene opdrachten was quasi nihiel. 
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In beide gemeenten werd de op jaarbasis geraamde tijdsbesteding in 2015 ruim 
overschreden voor het thema natuur en groen. Dit jaar werden er diverse acties 

en projecten rond dit thema uitgewerkt en uitgevoerd. 
 

In Lo-Reninge is de voorziene tijdsbesteding nog ruim overschreden in volgende 
thema’s:  

- Water: in 2015 werd er veel overlegd met Rio-Act en Aquafin betreffende 
een afkoppelingsproject, een aantal knelpunten inzake subsidiëring van 
IBA’s en facturaties  

- Energie: opvolging burgemeestersconvenant, voorbereiding en 
infoverzameling voor het energiezorgplan 

- Bodem: éénmalige inventarisatie risicogronden. 
   

In Vleteren is het geraamde tijdspakket goed overschreden voor: 
- Handhaving: behandeling van een aantal milieuklachten 
- Afval: opmaak van en uitwerking van een subsidiedossier, inzamelactie 

landbouwfolie en autobanden 
- Mobiliteit: aankoop en ingebruikname CNG wagens en vulstation, 

uitwerken van een tankkaart systeem 

 
 
In 2015 werden er minder dan geraamd prestaties geleverd voor volgende 

thema’s: 
 

Te Lo-Reninge: 
- De milieuraad: slechts 2 vergaderingen in 2015 
- Beleidsdocumenten: geen opmaak van beleidsdocumenten nodig 
- Hinder: in 2015 werd niet deelgenomen aan de nacht van de duisternis 

(wat in de raming was meegerekend) 
 

Te Vleteren: 
- Bodem, erosie, duurzame ontwikkeling: in 2015 werden geen acties rond 

deze thema’s opgezet. 
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3. 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 hebben de voorbije 

jaren een goede samenwerking op vlak van wonen mogen ervaren. Alle 6 de 
gemeenten hebben het engagement aangegaan om voor een volgende 
projectperiode nl. 2015 -2017, verder te investeren in deze intergemeentelijke 

samenwerking. Er werd dan ook een nieuwe aanvraag subsidiedossier 
aangevraagd bij Wonen-Vlaanderen. Door de Vlaamse minister van Wonen werd 

aan de “interlokale vereniging Westhoekpersoneel” een subsidie van maximaal 
246 274 euro voor het project “WoonWinkel West “ toegekend. -  Besluit van 29 
oktober 2014 -.  

 
Het project wenst de ingeslagen weg verder te bewandelen en heeft de ambitie 

om de volgende jaren enkele nieuwe uitdagingen aan te gaan. Doorheen de 
verlengingsaanvraag voor de subsidiëring, kunnen we het verbreden van het 
project noteren. Het netwerken, het samenwerken met verschillende partners, …. 

staat voor dit dossier centraal. 
 

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.  

3.1. Activiteit 1: het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie op 
het vlak van wonen 

Voor de 6 gemeenten werden de volgende acties ondernomen: 

 werkgroep “wonen” 
 het in stand houden van deze werkgroepen 

 woonnota’ s -> checklists 
 in alle gemeenten: het warm houden van het woonbeleid o.a. aan de 

hand van de checklist die op regelmatige basis in de werkgroep 

“wonen” wordt besproken 
 voor de gemeente Alveringem: 

 vraag aan de gemeente voor de opmaak van een lokaal 
toewijzingsreglement voor 65-plussers  

 voor de stad Diksmuide 
 afsluiten van een SWBC? 
 voortgang actieprogramma 

 herziening GRS 
o ruimere ontwikkeling van vrij liggende WUG’s in de deelgemeenten 

en in zonderheid WUG Pervijze 
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 masterplan “IJzerheem” 
o huisvesting personen met psychische beperking 

o opmaak van een LTWR nodig? 
 voor de gemeente Houthulst 

 de verhuren buiten het sociaal kaderbesluit  

 voor de gemeente Kortemark 
 vraag aan de gemeente voor de opmaak van een lokaal 

toewijzingsreglement voor 65-plussers 
 definitieve goedkeuring van een lokaal toewijzingsreglement voor 65-

plussers  

 voortgang actieprogramma 
 voor de gemeente Lo-Reninge 

 heffen van belasting op het exploiteren van toeristisch logies  
 stad Veurne 

 lokaal toewijzingsreglement <-> versnelde toewijzing 

 voortgang actieprogramma  
 enquête woonbeleid  

 medewerking enquête die werd georganiseerd door het Steunpunt 
Wonen  

3.2. Activiteit 2: het faciliteren en uitbreiden woonoverleg met alle 

lokale woonactoren 

 

 Algemeen - voor iedere gemeente: 
 in elke gemeente minstens 2 maal LWO, met uitzondering van de 

gemeente Alveringem 

 voorbereiden van het LWO 
 opvolgen en uitvoeren van de gemaakte afspraken tijdens  LWO 

 in iedere gemeente werden tijdens het  LWO de onderstaande items 
besproken 

o de woonnota’s -> checklists  
o bespreken van de voortgang van het BSO  
o het procedurebesluit:  

 de woonprojecten van de SHM’s werden formeler en uitgebreider 
besproken in het LWO + het eventueel invullen van een projectfiche  

o voorbereiding BeCo – lijsten voor nazicht 
 

 Lokale belangen  - voor iedere gemeente afzonderlijk: 

 in iedere stad/gemeente werden  ook de lokale belangen besproken - 
zie de onderstaande omschrijving 

 

 Opmaak woonbehoeftenplan sociale huisvesting huurwoningen 
 voor de stad Diksmuide werd een woonbehoeftenplan sociale 

huisvesting huurwoningen opgemaakt; dit eerste plan dient als 
voorbeeld voor de woonbehoeftenplannen die zullen worden 

opgemaakt voor de andere gemeenten van het werkingsgebied 
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3.3. Activiteit 3: aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de 
inwoners van de deelnemende gemeenten 

 zitdagen in de gemeenten 
 samenwerking met de Huurdersbond 
 samenwerking met Energielening-Westhoek 

 promotie 

3.4. Activiteit 4: uitvoeren van taken gericht op de verbetering van de 

kwaliteit van het volledige woningpatrimonium, opgelegd door de 
regelgeving betreffende woonbeleid.    

 vermoedenslijst verwaarloosde woningen en gebouwen voor Wonen-

Vlaanderen 
 lijst met verwaarloosde woningen en gebouwen voor de stad Diksmuide 

en voor de stad Veurne + verwerken van de bezwaren voor de stad 
Veurne 

 uitwerken van procedure bij vermoeden van ernstige woonproblemen + 

toepassen + onbewoonbaarheid van woningen bij acute veiligheids- of 
gezondheidsrisico’s 

 uitvoeren van plaatsbezoeken bij melding van klachten in woningen, 
vooronderzoeken  

 procedure o/o 

 inschakelen  agentschap inspectie RWO 
 procedure overbewoonbaarheid/onaangepast wonen 

 conformiteitsattesten 
 overleg en samenwerking met de Huurdersbond - zie vorig hoofdstuk 
 i.s.m. Wonen-Vlaanderen: burgemeestersoverleg i.v.m. woningkwaliteit  

 huisvesting van buitenlands arbeiders en/of seizoenarbeiders -> nieuw 
 uitvoeren van plaatsbezoeken ikv de afgifte van gemeentelijke premies 

3.5. Activiteit 5: Initiatieven in het kader van het grond- en 
pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen. 

 Leegstand 
 actualisatie leegstandsregister in alle steden/gemeenten met 

uitzondering van de gemeente Alveringem 

 vaststellen van leegstaande bedrijfsgebouwen voor Diksmuide 
 het verder registreren van leegstandsdossiers van de voorgaande 

jaren in het softwareprogramma van leegstand, Neglect-X  
 aankoop van de module RRV + ingeven van de gegevens voor de 

gemeente Houthulst 

 RVV 
 aankoop van een module RVV voor de Stad Diksmuide, de gemeente 

Kortemark en de stad Veurne 
 opladen van de gegevens RVV - ten gevolge van leegstand - in het 

AGIV 

 Actieprogramma’s 
 acties ikv het actieprogramma   

 BSO 
 voortgang realisatie BSO 
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3.6. Activiteit 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. We verwijzen hiervoor naar het 
jaarverslag 2013 en 2014 en naar de verlengingsaanvraag 2015 -2017. Uit 

de vaststellingen  vanuit de 2de projectperiode vloeien enkele items voort 
om verder te onderzoeken of om acties te ondernemen.  

 Actie 1: 2de screening 
 Actie 2: intergemeentelijke actie 
 Actie 3: kwaliteit van de leefomgeving 

 Actie 4: infomomenten in de secundaire scholen 
 Actie 5: concrete acties per gemeente 

 Actie 6: beleidsmatig werken 
 

 

In 2015 werden er aanvullende acties ondernomen in samenwerking 
met andere instanties: 

 
OCMW  
 samenwerking OCMW/Woonzorg Veurne i.v.m. het al of niet opmaken van een  

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

 een tweetal dossiers i.v.m. o.a. woonhygiëne 
 OCMW Diksmuide en OCMW Kortemark  -> organisatie woonboulevard 
 

Regionaal Welzijnsplatform + het LOGO  
 infodag vocht en schimmel -> medewerking door de beleidscoördinator 

 

Provincie 

 promoten van de groepsaankoop “samen gaan we groener” + hulp bij 
inschrijvingen aan het loket 

 Diksmuide isoleert  

o luchtthermografie 
 Veurne isoleert  

o luchtthermografie 
o samen energiezuinig verbouwen in Veurne ook i.s.m.de Gezinsbond 

 

Welzijnsschakel ’t Vlot en Ruimte Diksmuide 
 info- en gespreksavond Welzijnszorg 2015  “een toekomst zonder armoede” 
 

RSVK + andere instanties  
 organiseren van de woonboulevard met verschillende titels en thema’s  per 

gemeente  – zie pag. 10 
 

Presentatie van het woningkwaliteitskompas aan alle wijkinspecteurs 
van politie van het werkingsgebied 
 voorstelling woningkwaliteitskompas 

 uitdelen van folders WW W  
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Energielening 
 

Huurdersbond 
 

 
Meer gedetailleerde info kan worden teruggevonden in de jaarverslagen van de 

woonwinkel. 
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4. Jeugd 

Het project bevond zich in de tweede helft van 2015, na goedkeuring binnen 

Leader, in een doorstartfase.  Sinds oktober was er geen personeelsinzet wegens 
zwangerschapsverlof van de jeugdcoördinator. Het werkingsniveau werd wat 

teruggeschroefd en tijdelijk was er opvolging door de regionale 
Welzijnscoördinator die diverse bijeenkomsten organiseerde. 
 

De projectcoördinator, Mieke Vanelslande, wordt nog steeds allereerst 
aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit:  

 Ben Desmyter (schepen Poperinge) 
 Thierry Boonefaes (jeugddienst Koksijde) 
 Dirk Vermeulen (schepen Alveringem) 

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

 Jan Leicher (gebiedswerking provincie West-Vlaanderen) 
 Renzo Demeulenaere (jeugddienst Wervik)  
 Dieter Hoet (coördinator Westhoekoverleg) 

 
De prioriteitennota “toekomst van het Forum Jeugd Westhoek”, opgemaakt door 

de leden van het Forum, van december 2013 bundelt de kerntaken van het 
Forum voor de volgende periode: 

 overleg (fysiek overleg binnen de sector); 

 afstemming (innemen van bv. gezamenlijke standpunten); 

 expertiseontwikkeling en themaondersteuning (projectwerk – themawerk 

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

 vertegenwoordiging (beïnvloeding andere beleidssectoren). 

 
Concreet in het nieuwe leaderproject 1/07/2015 – 30/06/2018 wordt er rond 
volgende thema’s gewerkt: 

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

2. Vrijetijdsaanbod  
3. Jongerencultuur 
4. Ondernemerschap 
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Het Forum Jeugd Westhoek blijft de “algemene vergadering”. Voorts wordt er om 

zaken uit het leaderdossier te realiseren gewerkt met werkgroepen. Vorming en 
netwerking, samen met integratief werken, behoren tot de reguliere werking van 

het Forum. 
 
In 2015 vertegenwoordigden deze taken zich onder andere in volgende concrete 

acties: 
 

Thema/Actie Specifiek 

Overleg en 

afstemming 

Forum Jeugd Westhoek  

- 24/03/2015 

- 25/06/2015 

- 03/09/2015 

- 02/12/2015- 

Thema 

Jongerencultuur  

Projectontwikkeling & ondersteuning  

Spin-Off met ‘oude kern’ deelnemers van Art. 19 te 

Ieper van 1/5/2015 tem 17/5/2015. 

 

Voorbereiding en uitvoering van het regionaal 

jongerencultuurproject: Art.19 werkweek in de  

herfstvakantie 2015 te Vleteren. 

https://www.facebook.com/a.rt.negentien. In totaal 12 

nieuwe deelnemers.  

 

Thema 

Vrijetijdsaanbod 

Regionale UiTPASwerkgroep Westhoek (ism Welzijn in 

de Westhoek) 

- 6/02/2015 

- 4/03/2015 

https://www.facebook.com/a.rt.negentien
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- 27/04/2015 

- 15/07/2015 

- 25/09/2015 

- 18/12/2015 

 

Acties 

 Doorlopen verkenningstraject (regionale 

UiTPASwerkgroep, Lokale Groepen per gemeente en 

verkennen andere regio’s) met geïnteresseerde 

gemeenten rond het systeem van de UiTPAS en de 

introductie ervan in de Westhoek 

 Uitwisseling met andere regio’s: UiTPAS Aalst en 

UiTPAS Zuidwest. 

 Opmaak aanvraagdossier Cultuurnet Vlaanderen ter 

implementatie van de UiTPAS Westhoek. 

 

Andere acties: 

Opmaak enquête rond Kinderopvang en vrijetijdsaanbod 

voor Stad Ieper. Deze enquête zal afgenomen worden in 

Ieper. Bij positieve respons kan deze enquête ook 

afgenomen worden in de andere gemeenten van de 

Westhoek. 

Thema 

ondernemerschap 

Werkgroep Ondernemerschap 

Actualisering/verderzetten braindrainacties 

leaderprogramma 2009-2012, aangepast aan de huidige 

situatie/noden/behoeften/tendensen regio. 

- 7/04/2015 

 

Acties 

- ASO- & TSO-Roadshows 

Met de roadshows inspirerende ambassadeurs uit de 
regio hun verhaal laten doen in het secundaire ASO- 

of TSO- onderwijs. Het concept werd aangepast zodat 
in alle mogelijke studierichtingen met de roadshow 
aan de slag kan worden gegaan. 

Twee kandidaat-scholen uit De Panne bereid om in 
september 2015 een roadshow te ontvangen.  

 
- Jobbeurzen  

In 2015 werd samen met enkele regionale bedrijven 

een ‘Westhoek Boulevard’ opgezet waar de regio als 
aantrekkelijke woon-en werkregio werd gepromoot. 
Jobhappening Howest (26/3/2015) 

Afstudeerbeurs AUGent (31/3/2015)  
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- Stages in de Westhoek: netwerkmoment 27/05/2015 

De regio hecht veel belang aan het voorlopig slechts 
beperkte aanbod stages. Hier zijn verschillende 

redenen voor: 
 hoger onderwijs concentreert zich rond 

studentensteden, zo ook stage aanbiedende 

bedrijven 

 ‘what’s in it for me’: bedrijven zijn niet altijd op de 

hoogte van de winst die stages betekenen 

 mobiliteitsprobleem jongeren 

Vooraleer in te zetten op het hoogst mogelijke (bv. 

ontwikkelen stagedatabase, aanvullen, onderhouden en 
promoten) worden contacten tussen secundair 

onderwijs, hoger onderwijs en enkele lokale bedrijven 
gelegd. Doelstelling was de belangrijkste noden en 
behoeften van de betrokken actoren te identificeren in 

functie van verdere uitrol.  

Vorming – 

Netwerken 

Integratief werken 

Communicatie   

Acties: 

- Medewerking streekevent RESOC Westhoek – “kracht 

van de Westhoek” op 29 april 2015 

- Deelname minilabs “we for work”   
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5. Welzijn in de Westhoek 

Het eerste werkjaar van Welzijn in de Westhoek is achter de rug. Heel wat acties 

werden gerealiseerd, signalen werden opgepikt en vormingsmomenten op vraag 
van de partnerleden werden georganiseerd. Via onderstaand beknopt 

jaaroverzicht informeren wij u graag over de realisaties in werkjaar 2015.  
 
De uitgebreide versie kan u consulteren via 

www.westhoekoverleg.be/nl/themas/welzijn.  
 

De Stuurgroep bestaat uit een aantal afgevaardigden uit het Welzijnsplatform die 
zich engageren om: 

 de regionale welzijnscoördinator aan te sturen en zijn/haar uitgevoerde taken 

mee te helpen opvolgen 
 het Regionaal Sociaal Actieprogramma ‘15-‘18 op te volgen, te evalueren en 

bij te sturen/aan te vullen. 
 mee te 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. 

vertegenwoordigers 

publieke welzijnssector 

Plaatsvervangers vertegenwoordigers 

private welzijnssector 

Plaatsvervangers 

OCMW-voorzitters 
Mevr. Maria Vander Meiren 
(Zonnebeke) 
Mevr. Christine Logghe 
(Kortemark) 

 
 
 

Armoede 
Mevr. Tiny Scheipers 
(Samenlevingsopbouw) 
 

 

OCMW –secretarissen 
Mevr. Pascale Feys 
(Koksijde),  

 
Mevr. Ann Mouton 
(De Panne) 

 

Ouderenzorg 
Dhr. Bart Depelchin (WZC 
Ten Anker Nieuwpoort)  

 
Dhr. Stefan 
Devliegher (WZC 

Home Vrijzicht) 

OCMW-diensthoofden  

hoofdmaatschappelijk 
werkers 
Mevr. Kathleen Haeve 

(Houthulst) 
Mevr. Rita Doom 
(Poperinge) 

 Thuiszorg, 

gezinszorg,… 
Dhr. Frans Verhegge 
(Familiehulp) 

 

  Geestelijke 
Gezondheidszorg 
Dhr. Koen Demuynck (NW 

GGZ Accolade) 

 
Mevr. Elise Pattyn 
(NW GGZ Noord 

WVL)  

  Algemeen 

Welzijnswerk 
Mevr. Inge Ramboer 
(CAW Centraal-WVL) 

 

Dhr. Johan 
Vandamme (CAW 
Centraal WVL) 

  Sector VAPH 
Jan Vermeulen (De Lovie) 

 
Dhr. David Casteleyn 
(Vondels vzw) 

http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/welzijn
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Realisaties 2015  

 
Luik 1: netwerkvorming 
 

Een belangrijke rol dat Welzijn in de Westhoek wil opnemen is om kenniscentrum 
te zijn voor de partners wanneer we geconfronteerd worden met nieuwe 

evoluties in het werkveld. Partners kunnen zelf een thema aanbrengen waarover 
zij meer info wensen te krijgen of kunnen aangeven of zij zelf belangrijke 
informatie zouden willen delen. De regionale welzijnscoördinator kan ook zelf 

interessante vormingsmomenten voorstellen. De infomomenten hebben steeds 
een link met één van de drie grote subthema’s uit het Regionaal Sociaal 

Actieprogramma. Voor 2015 werden volgende grote infomomenten 
georganiseerd: 

 uitwisselingsmoment over de nieuwe Toegangspoort Integrale Jeugdhulp voor 

OCMW-maatschappelijk werkers en de brede instap (CLB, K&G, CAW) – 
subthema vermaatschappelijking van de zorg 

 uitwisselingsmoment voor de OCMW-maatschappelijk werkers van de 
Westhoek als kennismaking met het nieuwe maatwerkdecreet en decreet W² - 
subthema kansarmoede 

 infomoment Rechtstreeks Toegankelijke hulp (voor mensen met een 
vermoeden van een beperking) in de sector VAPH voor eerstelijnswerkers uit 

de Westhoek – subthema vermaatschappelijking van de zorg 

 Inspiratiemoment woonhygiëne voor basiswerkers – tips en tools voor een 
gezond binnenmilieu in woningen – subthema project De Piramide 

 
Luik 2: regionaal sociaal actieprogramma voor de Westhoek 

 
Subthema vervoersarmoede en toegankelijkheid van de dienstverlening 

 Project Service Design Landelijke mobiliteit (zie bijlage: uitgebreide 

presentatie tijdens netwerkmoment 8/03/2016) in samenwerking met Design 
Vlaanderen, Fietsberaad Vlaanderen, Westhoekoverleg en De Lijn. 

o Opvolgen van en trekkersrol in het traject 
o Resultaten van het onderzoek uitdragen in de regio Westhoek: 

beleidsbeïnvloeding 
o Concretiseren van de resultaten in de regio Westhoek dmv opstarten 

experimenten 

  

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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Subthema kansarmoede 

 Opstarten van Huizen van het Kind in de Westhoekgemeenten. 

o Ondersteuning geven bij de opmaak van een subsidie – en/of 
erkenningsdossier 

o Organiseren van intervisie voor de coördinatoren van de 

samenwerkingsverbanden Huis van het Kind Westhoek 
o Omturnen website www.opvoedenindewesthoek.be tot expertenwebsite 

voor de coördinatoren. 
 

 Crisisnetwerken Ieper en Veurne-Diksmuide. 

o Coördinatierol tot en met 30/06/2015 
o Overdracht van de coördinatie en het beheer van de twee crisisnetwerken 

naar CAW Centraal-West-Vlaanderen  
o Blijven opvolgen van de stuurgroepen die rond beide Crisisnetwerken 

georganiseerd worden 

Subthema vermaatschappelijking van de zorg 

 Extra aandacht voor de inzet van vrijwilligers/mantelzorgers in samenwerking 
met Idrops en de gebiedswerking Westhoek. 

o Project In Touch Westhoek: nagaan wat de (psycho-sociale) noden en 
behoeften zijn van de mantelzorgers om vervolgens vanuit innovatieve 

hoek, exploratief 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. 

 Rol van de Regionale Welzijnscoördinator: 

o deelname aan de bijeenkomsten van de Stuurgroep   
o ondersteuning bij de opmaak van het voortgangsrapport/ jaaractieplan en 

de verantwoordingsstukken ter attentie van de Provincie West-Vlaanderen 
 

 Organisatie van bijeenkomsten rond de woonproblematiek op Westhoekniveau 

tussen woonwinkels en de twee woonzorgprojecten (De Piramide en Veurne). 

o Programmabepaling en inhoudelijk vormgeving van de trefdag vocht en 

schimmel: woningproblematiek en mogelijke aanpak in de praktijk (ism 
Logo Midden en Noord-West-Vlaanderen). 

  

http://www.opvoedenindewesthoek.be/


Interlokale Vereniging WHP werkingsverslag 2015 

49 

Extra toegevoegde acties naar aanleiding van signalen van partners uit 
het Welzijnsplatform 

 
De actieve signaalfunctie die voorzien wordt binnen Welzijn in de Westhoek is 
van belang om bovenlokale en intersectorale samenwerking op te zetten. De 

actieve signaalfunctie omvat 2 pijlers: 
o 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. 

o 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. 

Doordat deze taak opgenomen wordt door de Regionale Welzijnscoördinator, zijn 

er in 2015 een aantal extra acties toegevoegd om een antwoord te kunnen 
bieden op de signalen van onze partners. 

 Signaal 1: inkanteling van de OCMW’s in de gemeenten: gevolgen voor de 

publieke woonzorgcentra 

o in samenwerking met Westhoekoverleg opstart overleg tussen OCMW’s uit 

de Westhoek die nog een Woonzorgcentrum in beheer hebben. 

 Signaal 2: hoeveelheid aan voordeelpassen + moeilijkheid om mensen in 

armoede te stimuleren om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten 

o In samenwerking met Forum Jeugd Westhoek opstart van een 

verkenningstraject rond de UiTPAS, een Vlaamse voordelenkaart voor 
burgers om te participeren aan vrijetijdsaanbod. Binnen het concept van de 
UiTPAS is een zeer belangrijke doelstelling vervat nl. stimuleren van 

kansengroepen om te participeren aan vrijetijdsactiviteiten.  
o opmaak aanvraagdossier voor de UiTPAS Westhoek 

 Signaal 3: verklaring van Burgemeesters tegen Kinderarmoede, een initiatief 
van POD MI om tegen 2020 het aantal personen die te kampen hebben met 

armoede en sociale uitsluiting te reduceren met 20 miljoen en de oorzaken 
van kinderarmoede te bestrijden.  

o In samenwerking met Westhoekoverleg organisatie van een persmoment 
waar de Burgemeesters en OCMW-voorzitters van de Westhoek de 
verklaring onderschreven. Alle 18 gemeenten nemen effectief initiatieven 

ter bestrijding van kinderarmoede in de eigen gemeente.  

 Signaal 4: huisvestingsproblemen waarmee voedselbedelingsinitiatieven 

geconfronteerd worden (strengere wetgeving e.d.) en de soms moeilijke 
aansluiten van deze initiatieven van vrijwilligers met het professionele 

welzijnswerkveld. 

o In samenwerking met SERR Oostende-Westhoek opstart van overleg tussen 

OCMW’s regio Westkust, Veurne en Diksmuide 
o Integratie zoeken met goedgekeurde project Disruptive Food: 

onderzoekstraject om voedseloverschotten vlotter bij sociale doelgroep te 

brengen en link zoeken met sociale economie. 
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 Signaal 5: opvolgen van de asielcrisis die heel wat welzijnsorganisaties treft 
en op vraag van welzijnspartners overlegtafels faciliteren mbt dit thema. 

o Overleg CAW Centraal-West-Vlaanderen en de OCMW’s van de Westhoek ifv 
opmaak aanvraagdossier voor versterking van het aanbod psychosociale 
begeleiding en woonbegeleiding aan vluchtelingen. 

o Opstart intervisiemomenten voor de LOI-medewerkers van de Westhoek 
met als doel uitwisseling van goede praktijken ikv de begeleiding van de 

vluchtelingen in de LOI’s. 

 Signaal 6: hulpverleners worden heel vaak geconfronteerd met een ongezond 

binnenmilieu in de woning van hun cliënten (CO, vocht, schimmel,…) Wat 
kunnen eerstelijnshulpverleners doen? 

o Organisatie Trefmoment vocht en schimmel: woningproblematiek en 
mogelijke aanpak in de praktijk (ism Logo Midden en Noord-West-
Vlaanderen) 

 Signaal 7: betaalbaarheid van kuis- en opruimfirma’s ikv vervuilde 
woonsituaties 

o Nog geen gevolg aan gegeven: zal moeten geagendeerd worden op een 
overleg van de OCMW’s van de Westhoek. 

 Signaal 8: betaalbaarheid van medische zorgen voor dieren. Veel cliënten 
kunnen de medische zorgen niet langer betalen wat leidt tot 

dierenverwaarlozing. 

o Nog geen gevolg aan gegeven: zal moeten geagendeerd worden op een 

overleg van de OCMW’s van de Westhoek. 

 Signaal 9: heel wat ‘sectoren’ worden rechtstreeks toegankelijk of worden 

geheroriënteerd ifv vermaatschappelijking van de zorg (bv. integrale 
jeugdhulp; Rechtstreeks Toegankelijke Hulp voor personen met (een 

vermoeden van) een beperking; Art. 107 GGZ,…) . Dit zorgt er voor dat 
doorverwijzers de nodige kennis moeten hebben van al deze veranderingen en 
van de nieuwe manier van aanmelden. De veranderingen zijn voor de 

eerstelijnsorganisaties vaak niet bij te houden. 

o Nog geen gevolg aan gegeven: wat is de rol van het Sociaal Huis? Biedt de 

sociale kaart een antwoord? Verwijsgidsen? Zorgmanagers? 

 
Inbreng van expertise in of organisatie van overlegtafels:  

 Organisatie van het OCMW-voorzittersoverleg Westhoek (5 x/j) 

 Organisatie van het OCMW-diensthoofdenoverleg (4 x/j) 

 Deelname Technisch Comité Leader Westhoek (2 x/j) 

 Deelname Stuurgroep BIZ Centraal-West-Vlaanderen (4 x/j) 

 Deelname Netwerkstuurgroep Integrale Jeugdhulp Westhoek (3 x/j) 
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Tijdsverdeling van het intergemeentelijk 
personeel. 
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1. Westhoekoverleg 

De inspanningen van het personeel van Westhoekoverleg richten zich in de 

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

Op basis van een tijdsregistratiesysteem werd in 2015 volgende tijdsverdeling 

per gemeente opgetekend (incl. avond- en weekendprestaties) 
 

Voor Lo-Reninge was dit 849u = 106 dagen 
Voor Vleteren was dit 862,5u = 108 dagen 
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3. WoonWinkel West 

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

november 2009, worden alle woonvragen geregistreerd. Via dit programma 
kunnen statistieken opgevraagd worden. In 2015 werden in totaal 3510 

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

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantalvragen per doelstelling: 
 
 

Doelstelling # 

vragen 

Doelstelling # 

vragen 

Beleid  Huisvesting  

Bezettingsnormen 1 Attest voldoende 
huisvesting 

 

Conformiteitsattest 1 Crisisopvang 1 

Info beleidsmaatregelen   Energie/energiepremies 1519 

huisvesting  Bouwvergunningen 1 

Kwaliteitsnormen en –

problemen 

132 FRGE 385 

Leegstand 39 Kwaliteit woonomgeving 2 

Ongeschikt/onbewoonbaarh
eid 

16 Premies  

Verwaarlozing 2 Verkopen en kopen woning  

  Woningaanpassing/levensla

ng wonen 

2 

  Luchtthermografie 317 

totaal 191 totaal 2227 

    

Sociaal  Huur  

Sociaal huren SHM en SVK 1004 Gerechtelijke procedure 
uithuiszetting 

0 

Sociaal kopen 5 Huuraangelegenheden 63 

Sociaal lenen 7 totaal 63 

totaal 1016   

  Andere 13 

     

Totaal aantal woonvragen 3510    
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Vergelijking aantal woonvragen met voorgaande jaren: 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Beleid 78 352 508 776 221 244 191 

Huisvesting 824 1288 1868 2011 2069 2120 2227 

Huur 176 312 360 178 82 96 63 

Sociaal 439 814 963 1286 1203 1011 1016 

Andere 4 16 5 2 14 9 13 

Totaal 1521 2782 3704 4253 3589 3480 3510 
 

De volgende tabel vermeldt het aantal klantencontacten per gemeente: 
 

Gemeente 
Aantal 
contacten 

Alveringem 329 

Diksmuide 801 

Houthulst 431 

Kortemark 1017 

Lo-Reninge 308 

Veurne 624 

Totaal aangesloten 

gemeenten 3510 

Andere gemeenten 157 

Totaal 3667 

 
 

 



Interlokale Vereniging WHP werkingsverslag 2015 

57 

4. Jeugd 

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

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

 
In 2015 werd door de projectcoördinator gewerkt aan verschillende projecten 
(zie tabel pagina 43-45).  Deze projecten waren steeds op meerdere gemeenten 

gericht. 
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5. 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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Jaarrekening. 
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1. Westhoekoverleg 

Westhoekoverleg ontvangt werkingsmiddelen van de achttien 

Westhoekgemeenten.  Op basis van het nieuwe protocol werd in 2015 90 
eurocent per inwoner bijeengebracht.  Het budget voor 2015 bedroeg 

174.339,00 euro. 

In het kader van de werking van Westhoekoverleg werd in 2015 310.991,90 euro 
uitgegeven.  Verdere verduidelijking in onderstaande tabel. 

 

Uitgaven 
 

Werking € 212.981,76 

Jeugd € 42.296,37 

Welzijn € 55.713,77 

Totaal € 310.991,90 

 
 

Inkomsten 
 

Gemeentelijke bijdrage € 174.339,00 

SO RESOC € 16.236,48 

Brandweerhervorming € 6.800,00 

Jeugdforum € 31.403,81 

Overige € 9.085,07 

Verevening WVI € 87.000,00 

Totaal € 381.046,34 

 
 

Verschil € 70.054,44 

 

Eind 2015 bedroeg het eigen vermogen op de balans 296.054,47 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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2. 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 862,5 50,39% € 35.209,25 

Lo-Reninge 849,0 49,61% € 34.664,24 

  100,00% € 69.873,49 

 

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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3. WoonWinkel West. 

Tweemaal per jaar ontvangen de deelnemende gemeenten een tussentijdse 

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

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

 

 

Uitgaven  

personeelskosten € 236.347,38 

werkingskosten € 29.474,53 

investeringen  

Totaal € 269.006,53 

  

Inkomsten  

Subsidies Wonen Vlaanderen € 70.904,21 

Inbreng gemeenten personeel € 116.616,00 

Extra inbreng Diksmuide personeel € 50.000,00 

Inbreng gemeenten werkingskosten € 27.378,86 

Inbreng gemeenten software € 2.095,67 

GESCO-premie € 2.011,78 

Totaal € 269.006,52 

 
 

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 19,74% 

Totaal werkingsgebied 58089 100% 
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4. Jeugd 

De stad Diksmuide werfde een projectcoördinator aan als beherende partner in 

de Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel.   
 

In 2015 werd de werking gefinancierd door Leader, RESOC Westhoek en 
Westhoekoverleg. 
 

In 2015 gaf Stad Diksmuide € 42.126,37  uit als beherende partner van de 
interlokale vereniging Westhoekpersoneel in het kader van de 

personeelsuitgaven van de projectcoördinator jeugd in de Westhoek. 
 

Inkomsten 

Leader € 16.060,09 

RESOC Westhoek € 4.500,00 

Deelnemende gemeenten € 10.843,72 

Westhoekoverleg € 10.892,56 

Totaal € 42.296,37 

 

Uitgaven 

personeel € 42.126,37 

werking € 170,00 

Totaal € 42.296,37 
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5. Welzijn in de Westhoek 

 

Inkomsten 
 

Bijdrage publieke en private sector € 29 249,00  

Publieke sector € 25 099,00  

Private sector € 4 150,00  

Provincie West-Vlaanderen € 30 000,00  

Sociale Maribel € 6 641,31  

Bankinteresten  € 13,74  

Totaal € 65 890,31  

 

Uitgaven  

Werkingskosten € 4.909,68  

Personeelskosten € 53.565,60  

Financiële kosten € 40,70  

Totaal € 58.515,98  

 

 
Dit brengt het resultaat voor 2015 op € 7.374,33 

 
Voor 2015 en 2016 is er een tussenkomst van 30.000€ van de Provincie.  Na 
2016 worden de eigen reserves gebruikt voor de financiering van de werking. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1: agenda algemene vergaderingen 

Poperinge, 16 januari 2015 

Voorzitterswissel 

In uitvoering van het akkoord dat bestaat in de schoot van het Dagelijks Bestuur 
van Westhoekoverleg neemt dhr. Toon Vancoillie de plaats in van dhr. Christof 

Dejaegher als voorzitter van het Westhoekoverleg. 
 
Goedkeuring verslag algemene vergadering 21 november 2014 

 
Werking Westhoekoverleg 

 Convenant: het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog als Unesco 
Werelderfgoed. 

 Vlaamse besparingen op cofinancieringsverplichting voor PDPO III (leader, 
omgevingskwaliteit en plattelandsplus). 

 Vertegenwoordiging lokale besturen in Plaatselijke Groep Leader. 

 Vertegenwoordiging lokale besturen in Resoc  Westhoek. 
 Sustainable Mobility and Rural Transport (SMART): projectontwikkeling 

 Fonds Reductie Globale Energiekost Westhoek (FRGE): communicatie Vlaams 
Energieagentschap (VEA). 

 

Regionale Welzijnsinzet (RWI) voor Westhoek 
Toelichting door Lien De Vos 

 

Varia. 

Streekhuis Westhoek, 27 februari 2015 

Goedkeuring verslag algemene vergadering 16 januari 2015 
 
Werking Westhoekoverleg 

 Samenwerking burgemeestersconvenant 
 SMART 

 Toekomst Rechtbank Veurne 
 Gratis wifi 
 

Streekwerking 
 Studiebezoek naar Nederland: uitwisseling ervaringen i.k.v. regiobranding en 

interbestuurlijke samenwerking op 12 en 13 maart 2015 
 Samenstelling MAC Leader Westhoek / MAC PDPO West-Vlaanderen 

 Service Design landelijke mobiliteit: stand van zaken 
 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) 
 Nieuwe dienstregeling NMBS 

 
Nieuw onroerend erfgoeddecreet . 
Toelichting door Ann Soulliaert, stedenbouwkundige wvi 
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Onderhoud waterhydranten 
Toelichting door dhr. Yves Vercruysse, directeur Werkplus en dhr. Nick Vanwalleghem, 

stafmedewerker SERR Oostende-Westhoek 

 
Varia. 

Streekhuis Westhoek, 20 maart 2015 

Goedkeuring verslag algemene vergadering 27 februari 2015 

 
Werking Westhoekoverleg 
 Goedkeuren jaarrekening en balans 2014, begroting 2015; 

 Burgemeestersconvenant: stand van zaken; 
 Mobiliteitsproject Interreg Vb: stand van zaken; 

 Vergeten begraafplaats Neuville-sous-Montreuil: stand van zaken (o.a. 
plaatsbezoek); 

 Vraag Heuvelland: detectie, attestering en sanering oorlogsmunitie; 

 Vraag Diksmuide: daling GESCO-subsidies; 
 Positionering Westhoek n.a.v. opmaak Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: 

opvolging; 
 
Fonds Reductie Globale Energiekost (FRGE) Westhoek: Jaarverslag 2014 
Toelichting door Jeroen Haghedooren, projectcoördinator FRGE Westhoek 

 

Nieuw decreet lokale diensteneconomie: gevolgen voor de Westhoek 
Toelichting door Nick Vanwalleghem, stafmedewerker SERR Westhoek-Oostende. 

 

Varia 
 Bezoek intergemeentelijke samenwerking Nederland 

Streekhuis Westhoek, 24 april 2015 

Goedkeuring verslag algemene vergadering 20 maart 2015 
 

Werking Westhoekoverleg 
 Doven openbare verlichting: aanpak Heuvelland inzake begeleidende 

maatregelen verkeersveiligheid. 

 Pesticidenvrije gemeenten. 
 Motie Alveringem m.b.t. instandhoudingsdoelstellingen en aanpak stikstof 

(landbouw) 
 Verklaring burgemeesters tegen kinderarmoede 
 In aanwezigheid van mevr. Lien De Vos – regionale welzijnscoördinator. 

 Onderhoud waterhydranten 
 Rechtbank Veurne 

 Werkgroep Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV): stand van zaken. 
 Werkgroep regiomarketing RESOC Westhoek 

 Streekevent RESOC Westhoek op 29 april 2015 
 Onroerend erfgoeddecreet: verdere afspraken 
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 Rondvragen: 
GESCO ; Gemeentelijke samenwerking Hogescholen ; Gemeentelijke renovatiepremie 

; Traject Informatieveiligheid ; Evacuatieplannen 

 
Forum Jeugd 
Toelichting door dhr. Ben Desmyter – Voorzitter Forum Jeugd, Schepen jeugd Poperinge. 

 
Intergemeentelijke bedrijventerreinen Westhoek. 
Toelichting door dhr. Johan Proot, Coördinator bedrijfshuisvesting West-Vlaamse 

Intercommunale (wvi). 

 

Varia 

Streekhuis Westhoek, 22 mei 2015 

Goedkeuring verslag algemene vergadering 24 april 2015 
 
Werking Westhoekoverleg 

 Onderhoud waterhydranten: verder uitwerking; 
 Vergeten begraafplaats Neuville: stand van zaken; 

 Voorstel memorandum m.b.t. de instandhoudingsdoelstellingen  voor de 
natura 2000 gebieden en de programmatische aanpak stikstof; 

 Ontwerpnota gemeenten tegen kinderarmoede; 

 Forum Jeugd 
 

Streekwerking: Eindnota Westhoek voor Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
 
Detectie en opruiming oorlogsmunitie 
Toelichting door Prof. Dr. Ir. Marc Van Meirvenne – UGent. 

 

Varia 
 Werkgroep spoor RESOC Westhoek en Midden West-Vlaanderen 
 De intergemeentelijke ambtenaar informatieveiligheidsconsulent en 

handhaving i.k.v. vergunningenbeleid 

Streekhuis Westhoek, 19 juni 2015 

Goedkeuring verslag algemene vergadering 22 mei 2015 
 
Werking Westhoekoverleg 

 Forum Jeugd; 
 Vergeten Belgische begraafplaats Neuville: verdere aanpak; 

 Detectie en opruiming oorlogsmunitie: verdere aanpak; 
 Onderhoud waterhydranten: verdere aanpak; 
 Ondertekening UNESCO-convenant: stand van zaken; 

 Eindnota Westhoek voor Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: kennisgeving. 
 

Jaarverslag 2014 interlokale vereniging Westhoekpersoneel. 
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Toelichting door Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg. 

 

Nieuwe dienstregeling NMBS: opvolging door RESOC Westhoek. 
Toelichting door Sigrid Verhaeghe, stafmedewerker RESOC Westhoek. 

Varia 

 Beveiliging bedrijventerreinen 

Streekhuis Westhoek, 18 september 2015 

Goedkeuring verslag algemene vergadering 19 juni 2015 
 
Werking Westhoekoverleg 

 Detectie en opruiming oorlogsmunitie. Bepaling rol Westhoekoverleg met 
betrekking tot SBO projectvoorstel 

 Bespreking perspectieven intergemeentelijke samenwerking op basis van 
sneuvelnota 

 Vluchtelingen – uitwisseling omtrent gemeentelijke acties 

 Goedkeuring organisatie tekenmoment ‘Burgemeesters tegen kinderarmoede’ 
– 16 oktober 2015 

 
Streekwerking Westhoek 
 De toekomst van sociaal economisch streekoverleg in de Westhoek (RESOC). 

Ter kennisgeving 
 

De 4 maatwerkbedrijven uit de Westhoek met name Westlandia, De Groene 
Kans, Interwest en SOWEPO. 
Toelichting door de heer Ignace De Ro, Directeur Westlandia 

In aanwezigheid van mevrouw Dominique Lapiere, directeur De Groene Kans ; de heer 

Dirk Adam, directeur Interwest Veurne/Diksmuide ; de heer Walter Bilcke, directeur 

SOWEPO ; de heer Robert Van Praet, zonecommandant Westhoek en de heer Nick 

Vanwalleghem,  

 Bespreking samenwerking gemeente / sociale economie 
 Bespreking voorstel onderhoud waterhydranten 

 
Varia 

Streekhuis Westhoek, 16 oktober 2015 

Goedkeuring verslag algemene vergadering 18 september 2015 
 

Werking Westhoekoverleg 
 Goedkeuren ‘perspectieven intergemeentelijke samenwerking Westhoek’; 

 sociale economie; 
 
Streekwerking Westhoek 

 Goedkeuren overeenkomst m.b.t. nieuwsbrief streekhuis Westhoek. 
 Goedkeuren aanpak ‘Uitpas voor de Westhoek’. 
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Regiomarketing: het voorbeeld van de provincie Drenthe (Nederland) 
Uiteenzetting door Perry ten Hoor, Communicatiebureau Open. 

Varia 
 
Tekenmoment ‘burgemeesters tegen kinderarmoede’ 

Streekhuis Westhoek, 27 november 2015 

Goedkeuring verslag algemene vergadering 16 oktober 2015 

 
Werking Westhoekoverleg 

 Goedkeuring Vergaderkalender 2016; 
 Goedkeuring intentieverklaring ‘intergemeentelijke samenwerking in de 

Westhoek’; 

 Verkenning intergemeentelijke ambtenaren voor Westhoek; 
Ontwikkeling gemeenschappelijke werfreserve voor BKO; 

Intergemeentelijke woonunits voor bejaarde ouders; 
 

Protocol ondersteuning en begeleiding gefaseerde uitbouw en structurering van 

de intergemeentelijke samenwerking in de regio’s 
Toelichting door Geert Sanders, directeur WVI  
 

Een regiomarketingcampagne voor de Westhoek: Nieuwe Wereld Westhoek 
Toelichting door Perry ten Hoor – Open Communicatie 

 
Varia 
 Kennisplatform intergemeentelijke samenwerking op 3 december 
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Bijlage 2: aanwezigheden algemene vergadering 
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LIEFOOGHE Gerard X 
 

X X X V X X X 

VANHESTE Ann V V X X X X V V X 

LARIDON Lies X X X V X X X X X 

LEWYLLIE Marc X X X X X X De Meyer X X 

VANSTEENKISTE Ann V 
 

X X X X V X X 

DURNEZ Jan  X X X X V V X X X 

LANSENS Patrick X X V X X V V X X 

VAN DEN BUSSCHE Marcus X X X X X X X X V 

VANCOILLIE Toon X V X X X X X X V 

WYFFELS Alain X X X V X X X X X 

MORLION Lode X V X Cornette V V V X X 

EVRARD Sandy X V X X X X X 
 

X 

CRABBE Roland X X V X X X V V V 

DEJAEGHER Christof X X X X V X X X X 

ROOSE Peter X X X X X X X X X 

MOURISSE Stephan X X V X X X X X X 

CASIER Youro X X X X X X X X X 

SIOEN Dirk X X X X X X X X X 

DECORTE Guido X X X X X X X X X 

SANDERS Geert X X X X V X V V X 

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

HOET Dieter X X X X X X X X X 

 



Interlokale Vereniging WHP bijlagen werkingsverslag 2015 

76 

 



Interlokale Vereniging WHP bijlagen werkingsverslag 2015 

77 

 

Bijlage 3: agenda dagelijks bestuur 

Streekhuis Westhoek, 6 februari 2015 

Goedkeuring verslag dagelijks bestuur 5 december 2014. 

 
Werking Westhoekoverleg 

 Wijziging bevoegdheden handtekeningen 
 
Voorlopige afrekening 2014 – ontwerpbegroting 2015 

 Samenwerking burgemeestersconvenant: stand van zaken n.a.v. schrijven 
Westhoekoverleg; 

 SMART: stand van zaken n.a.v. schrijven Westhoekoverleg; 
 Samenwerking gemeenten gemeentelijke voordeelpassen: stand van zaken; 

 Vergeten begraafplaats Neuville-sous-Montreuil: stand van zaken; 
 
Streekwerking 

 Stedenoverleg 
 Samenstelling MAC Leader Westhoek / MAC PDPO West-Vlaanderen: stand van 

zaken; 
 Startvergadering Service Design Mobiliteit Westhoek 
 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: aanpak RESOC voor Westhoek. 

 Intergemeentelijke bedrijventerreinen: stand van zaken. 
 Lokale diensteneconomie: nieuw decreet 

 
Agenda algemene vergadering 27 februari 2015 
 

Varia 

Streekhuis Westhoek, 6 maart 2015 

Goedkeuring verslag dagelijks bestuur 6 februari 2015. 
 
Werking Westhoekoverleg 

 Afrekening 2014, Balans 2014 en Meerjarenbegroting; 
 Samenwerking burgemeestersconvenant; 

 Sustainable Mobility en Rural Transport (SMART); 
 Vergeten begraafplaats Neuville; 
 Toekomst Rechtbank Veurne; 

 Nieuwe dienstregeling NMBS: blijvend protest; 
 Onroerend erfgoeddecreet; 

 Vraag burgemeester Heuvelland inzake detecteren en opruimen 
oorlogsmunitie; 

 Onderhoud waterhydranten; 

 Vraag Diksmuide: daling Gesco-subsidies, gevolgen voor gemeenten. 
 Hervorming wvi: uitbouw regionale werking en financiële verevening; 
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Streekwerking Westhoek 
 Stedenoverleg 27 maart 2015; 

 Positionering Westhoek n.a.v. Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV); 
 

Projectbureau wvi: intakeformulier 
 
Agenda algemene vergadering 20 maart 2015 

 
Varia 

Streekhuis Westhoek, 3 april 2015 

Werking Westhoekoverleg 
 Datum DB juni. 

 Doven openbare verlichting: aanpak Heuvelland inzake begeleidende 
maatregelen verkeersveiligheid. 

 Burgemeestersconvenant: opvolging overleg 27/03/2015. 
 Road show sociale economie. 
 Pesticidenvrije gemeenten. 

 Verklaring burgemeesters tegen kinderarmoede – De Panne 
 Forum Jeugd 

 Detectie en opruimen oorlogsmunitie. 
 Onderhoud waterhydranten. 

 Stedenoverleg 27/03/2015 
 Bijeenkomst werkgroep BRV 27/03/2015 
 Studiebezoek Nederland 

 
Projectbureau wvi: 

 Stand van zaken: verdere aanpak intakeformulier; 
 Terugkoppeling strategisch directiecomité wvi 11/03/2015. 
 

Streekwerking Westhoek 
 Toekomst gedrukte nieuwsbrief. 

 Voorlopige resultaten werkgroep spoorlijn 73 resoc. 
 Evaluatie routering vrachtwagens Ieper/Diksmuide/Roeselare. 
 

Onroerend erfgoeddecreet: verkenning perspectieven gemeenten i.s.m. Ann 
Soulliaert (wvi). 

 
Agenda algemene vergadering 24 april 2015 
 

Varia 
 Motie Alveringem voor meer realiteitszin in het dossier IHD en PAS 

Streekhuis Westhoek, 8 mei 2015 

Ontwikkeling regionale werking wvi  - interregionale verevening 
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Toelichting door Geert Sanders, Algemeen Directeur WVI. 
 

Werking Westhoekoverleg 
 Onderhoud waterhydranten: stand van zaken; 

 Eindnota Westhoek voor Beleidsplan Ruimte Vlaanderen; 
 Vergeten begraafplaats Neuville: stand van zaken; 
 Memorandum Westhoekoverleg m.b.t. instandhoudingsdoelstellingen / aanpak 

stikstof; 
 Ontwerpnota gemeenten tegen kinderarmoede; 

 Service design landelijk mobiliteit: stand van zaken; 
 
Streekwerking 

 Nieuwsbrieven streekwerking; 
 

Agenda algemene vergadering 22 mei 2015 
 
Varia 

Streekhuis Westhoek, 12 juni 2015 

Perspectieven voor intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek 

 
Werking Westhoekoverleg 

 Onderhoud waterhydranten; 
 Vergeten begraafplaats Neuville: stand van zaken; 
 Detectie en opruiming oorlogsmunitie: verdere aanpak; 

 Forum jeugd: stand van zaken; 
 Aanpassingen Energielening Westhoek (vroegere FRGE); 

 Aanpassing groepssamenstelling burgemeestersconvenant; 
 Service design landelijke mobiliteit: stand van zaken organisatie workshops; 
 Correspondentie i.s.m. RESOC Westhoek n.a.v. dienstregeling NMBS – Sluiting 

loketten Westhoek; 
 Maximumsnelheid gewestwegen en lokale wegen; 

 Ontwerp jaarverslag Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel 
 
Projectbureau wvi: terugkoppeling o.a. omtrent overleg Veurne-Westkust. 

 
Agenda algemene vergadering 19 juni 2015 

 
Varia 
 Ondertekening Unesco convenant 

Streekhuis Westhoek, 3 juli 2015 

Werking Westhoekoverleg 

 Tussentijdse financiële afrekening; 
 Perspectieven intergemeentelijke samenwerking: stand van zaken: 
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 Detectie en opruiming oorlogsmunitie: verdere opvolging; 
 Vergeten begraafplaats Neuville: stand van zaken; 

 Intergemeentelijke afstemming omtrent invoering snelheidsbeperking 
70km/h; 

 
Streekwerking: 
 Forum Jeugd: stand van zaken; 

 Nota Westhoek voor Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: verdere opvolging; 
 Eerste projectoproep EFRO Vlaanderen (detailhandel): perspectieven voor 

Westhoek? 
 
Agenda algemene vergaderingen 

 
Varia 

 Afronding intergemeentelijke bedrijventerreinen Westhoek 

Streekhuis Westhoek, 4 september 2015 

Werking Westhoekoverleg 

 Goedkeuring toewijzing uitgaven Westhoekoverleg januari-augustus 2015 
 Perspectieven Intergemeentelijke samenwerking: bespreking sneuvelnota i.f.v. 

agendering op algemene vergadering 
 Detectie en opruiming oorlogsmunitie: bepaling rol Westhoekoverleg 

 Begraafplaats Neuville: ter kennisgeving 
 Klimaatactie in de Westhoek ‘climate express’: ter kennisgeving 
 

Streekwerking 
 Toekomst sociaaleconomisch streekoverleg in de Westhoek 

Toelichting door mevr. Sigrid Verhaeghe, RESOC Westhoek 
 Goedkeuring vernieuwing nieuwsbrief streekhuis Westhoek 
 Vluchtelingen: goedkeuring inventarisering gemeentelijke acties 

 Mobiliteit: werkzaamheden werkgroep spoor: ter kennisgeving 
 Dossier regiomarketingcampagne ‘Westhoek. De nieuwe wereld.’: ter 

kennisgeving 
 In aanwezigheid van dhr. Brecht Vangheluwe, RESOC Westhoek 
 

Uitpas voor de Westhoek: goedkeuring verdere aanpak. 
In aanwezigheid van mevr. Lien De Vos 

 
Agenda algemene vergadering 18 september 2015 
 

Varia 
 Studiedag Intergemeentelijke bedrijventerreinen op 18 november 2015 in 

Koksijde 
 Kennisplatform Intergemeentelijke samenwerking op 3 december 2015 in 

Beernem 

 Brief Minister Schauvliege i.v.m. leegstaande hoeves 
 Projectontwikkeling Interreg 5a Parton 
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Goedkeuring partnerschap Westhoekoverleg als geassocieerd partner 

Streekhuis Westhoek, 2 oktober 2015 

Werking Westhoekoverleg 
 Overzicht werking WHO voorjaar 2015; 

 Steunpunt Sociale Planning: bepaling houding Westhoekoverleg. 
 Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI) in uitvoering van West Deal: 

relevantie voor de Westhoek: ter kennisgeving; 

 Kilometerheffing Vlaanderen: ter kennisgeving; 
 EGTS: stand van zaken: ter kennisgeving; 

 Opstart webplatform Westhoekoverleg 
 
Streekwerking 

 Goedkeuring vernieuwing nieuwsbrief streekhuis Westhoek 
 Uitpas voor de Westhoek: goedkeuring verdere aanpak 

 Service Design landelijke mobiliteit: ter kennisgeving 
 Vragen uit RESOC Westhoek 
 

Agenda algemene vergadering 16 oktober 2015 
 

Varia 

Streekhuis Westhoek, 30 oktober 2015 

Extra dagelijks bestuur in aanwezigheid van de heer Geert Sanders, directeur 
WVI ter bespreking van de discussienota ‘protocol ondersteuning en begeleiding 
gefaseerde uitbouw en structurering van de intergemeentelijke samenwerking in 

de regio’s’. 

Streekhuis Westhoek, 13 november 2015 

EGTS West-Vlaanderen / Flandre Dunkerque – Côte d’Opale: verduidelijking 
werking en organisatie politieke verantwoordelijkheid vanuit de Westhoek; 
in aanwezigheid van Katarina De Fruyt, WVI – EGTS 

 
Leader Westhoek: voorbereiding MAC 20 nov. 2015. 

 
Werking Westhoekoverleg 
 Geïntegreerde territoriale investeringen (GTI) in uitvoering van West Deal; 

 Perspectieven IGS Westhoek: 
Aanmaak gezamenlijke werfreserve: 

Intergemeentelijke ambtenaren: stand van zaken verkenning in de Westhoek; 
ter kennisgeving 

 Overleg 12 november ’15 samenwerking gemeente / ocmw met 

woonzorgcentrum: ter kennisgeving 
 Ontwikkeling regionale regierol sociale economie: opvolging DB okt. 
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 Farys: opvolging DB okt. 
 Unesco-erkenning Westhoek: organisatie gemeentelijke workshops voor de 

afbakening van kern- en bufferzones. 
 Vraag Heuvelland: Woonunits voor bejaarde ouders. 

 Vraag Heuvelland: Samenwerking gemeente / Dienst Vreemdelingenzaken 
(DVZ): overleg 2 dec. ’15. 

 Ambulante drugzorg Westhoek. 

 
Projectbureau WVI: geplande wijziging aan het uitvoeringsbesluit voor inrichting 

en uitbating van containerparken: gevolgen voor de Westhoek. 
 
Provincie West-Vlaanderen:  

 Deelruimte Westhoek: verduidelijking traject voor de Westhoek. 
 Rationeel watergebruik. 

Agenda algemene vergadering – 27 november 2015 
 
Varia 

 Data 2016 

Streekhuis Westhoek, 6 februari 2015 

Uitrol Regionale DVV 
 

Werking Westhoekoverleg: 
 GTI-West-Vlaanderen: perspectieven voor de Westhoek; 
 Overleg samenwerking gemeente – OCMW met woonzorgcentrum; 

 Afbakening kern en bufferzones – UNESCO-werelderfgoed; 
 

Agenda algemene vergadering 15 januari 2016, Veurne 
 
Varia 
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Bijlage 4: agenda ‘Vereniging voor 

Gemeentesecretarissen van de Westhoek’ 

Streekhuis Westhoek, 13 februari 2015 

Afstemming gemeentelijke en zonale procedures voor de brandpreventieadviezen 
Voor de bespreking zijn de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren uitgenodigd. 

Toelichting door Kolonel Robert Van Praet, zonecommandant HVZ Westhoek 

 
Toepassing zonale retributiereglement en de toepassing van art. 212 van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 betreffende de 

dienstvrijstelling voor het gemeentepersoneel voor opdrachten bij de vrijwillige 
brandweer 

Toelichting door Kolonel Robert Van Praet, zonecommandant HVZ Westhoek 
 
Ontwikkeling intergemeentelijke back office in de Midwest. 

Toelichting door Mevr. Saskia Verriest, coördinator Midwestoverleg. 
 

Varia 
 Modelverordening sleutelkoker 

Ieper, 29 mei 2015 

Traject informatieveiligheid: aanbod School voor Bestuursrecht 
Toelichting door Freddy Deslée, SBR. 

 
Aanbod intergemeentelijke ambtenaren wvi: 
 GIS 

 Informatieveiligheid 
 handhaving in het kader van het vergunningenbeleid 

 
Werking commissie intergemeentelijke samenwerking 

 
Opvolging prioriteiten intergemeentelijke samenwerking: ontwikkeling 
intergemeentelijke werfreserve 

 
Overzicht rondvragen 

 Gesco; 
 Gemeentelijke samenwerking met Hogescholen; 
 Gemeentelijke renovatiepremie; 

 Traject informatieveiligheid; 
 Evacuatieplannen. 

 
Varia 
 Stedelijke motor voor de Westhoek 
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Veurne, 25 september 2015 

Uitwisseling: ervaring met externe audit. 

 
Overleg secretarissen Westhoek: 

 Juridisch verduidelijking bij werken met gemeenschappelijke werfreserve door 
Joke Jonckheere. 

 Vergaderkalender 2016. 

 Intergemeentelijk sanctionerend GAS-ambtenaar: bevraging. 
 Secretaris HVZ? 

 Clustervorming tussen gemeenten in de Westhoek voor verdergaande 
samenwerking: het voorbeeld van Westkust-Veurne; 
Samenwerking Langemark-Poelkapelle / Zonnebeke i.f.v. IT en preventie. 

 Betrekken OCMW secretarissen. 
 

Nieuws Westhoekoverleg: 
 Intergemeentelijk personeel via WVI: stand van zaken 

handhavingsambtenaar, informatieveiligheid, werftoezicht, GIS 

 Samenwerking Sociale Economie voor onderhoud Waterhydranten. 
 

Varia 
 Toetreding tot Farys 

 Vraag RESOC 

BC De Blankaart, 9 oktober 2015 

Perspectieven voor Intergemeentelijke samenwerking (IGS) in de Westhoek 

BC De Blankaart, 20 november 2015 

Overleg Secretarissen Westhoek 

 Vergaderkalender 2016; 
 Ontwikkeling gezamenlijke werfreserve; 
 Intergemeentelijke ambtenaren: stand van zaken;  

 Overleg lokale besturen met WZC 11 november ’15; 
 Overzicht bevragingen; 

 
Perspectieven IGS Westhoek: terugkoppeling bespreking Westhoekoverleg en 
invulling vertegenwoordiging van het secretarissenoverleg in het 

burgemeestersoverleg. 
 

Uitpas Westhoek: gemeentelijke voordeelpas voor vrijetijdsparticipatie 
 
Varia 

 Vraag  provinciale federatie om eind januari – begin februari 2016 een 
nieuwjaarsreceptie te organiseren voor de provinciale collega’s.  
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Bijlage 5: agenda overleg OCMW-voorzitters van de 

Westhoek 

Alveringem, 13 maart 2015 

Voorstelling OCMW Alveringem. 

Terugkoppeling rond het 3de werkingsjaar FRGE Westhoek 
Toelichting door de heer Jeroen Haghedooren, projectcoördinator 

 
Lokale Diensteneconomie – vernieuwingen vanaf 01/04/2015 

Toelichting door de heer Nick Vanwalleghem (SERR) 
 
Poetsdienst/klussendienst onder druk? 

 
Actualiteit 

 Integratie OCMW/gemeente. 
 Stand van zaken Service Design – onderzoek mobiliteit in de Westhoek 
 Bepalen thema volgend voorzittersoverleg 

 
Varia 

 BIZ Centraal-West-Vlaanderen organiseert op donderdag 11juni een 
trefmoment voor beleidsactoren uit de regio i.h.k.v. het BIZ-meerjarenplan 
voor 2016-2020. 

 Startmoment Welzijn in de Westhoek op 24 maart 2015 

Houthulst, 12 juni 2015 

Voorstelling OCMW Houthulst 
 
Leaderproject Hulpverlening Landbouwers  

Inleiding van het thema door Mvr. Monique Bertier, OCMW-voorzitter Lo-Reninge 
Toelichting door de heer Koen Demuynck (NGGZ) samen met de heer Riccy 

Focke (Boeren op een Kruispunt).  
 
Crisisnetwerk Ieper & Veurne-Diksmuide: toelichting nota Welzijn in de Westhoek 

+ CAW 
Toelichting door Mvr. Lien De Vos (Welzijnsplatform Westhoek) en Mvr. Ethel 

Bolle (CAW Centraal-West-Vlaanderen) 
 
Terugkoppeling bijeenkomst 20 mei 2015 – OCMW’s met een woonzorgcentrum 

+ hoe treden we verder in communicatie met gemeenten? 
 

Terugkoppeling uit Westhoekoverleg 
 Burgemeesters tegen kinderarmoede 
 Service Design – landelijke mobiliteit 

 Forum Jeugd 
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 Stand van zaken Welzijn in de Westhoek 
 

Varia 

Koksijde, 11 september 2015 

Voorstelling en rondleiding Sociaal Huis Koksijde 
 

Uiteenzetting Regionale Thuiszorg West-Vlaanderen vanuit VVSG 
Voorstelling van de dienstverlening naar lokale besturen toe omtrent thuiszorg 
door mevr. Sofie Vermeersch, stafmedewerker regionale thuiszorg WVL. 

 
Evaluatie van het project De Clep / De Passage na één werkjaar. 

Toelichting door mevr. Karolien Avonture, OCMW-voorzitter Alveringem 
 
De asielcrisis: nieuw opvangmodel & LOI 

Voorstelling nieuw opvangmodel en standpunt VVSG.  
 

Uitpas regio Westhoek 
 
Burgemeesters tegen kinderarmoede – persmoment op 16 oktober 2015 

 
Terugkoppeling uit Westhoekoverleg 

 Stand van zaken Welzijn in de Westhoek. 
 
Varia 

Kortemark, 4 december 2015 

Voorstelling Sociaal Huis Kortemark 

 
Instrument aanvullende steun van OCMW Diksmuide 

Toelichting door Mevr. Sara Vanderriest – OCMW Diksmuide 
 
Samenwerking gemeenten – OCMW: terugkoppeling resultaten overleg WZC dd 

12 november 2015 en ambities burgemeestersoverleg 
 

Opvolging Leader Westhoek: overzicht projecten maatregel 3 armoede en 
kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap 
Toelichting door de heer. Wouter Bertier – coördinator Leader Westhoek 

 
UiTPAS Westhoek: gemeentelijke voordeelpas voor vrijetijdsparticipatie 

 
Aanvraagdossier CAW in het kader van psychosociale en woonbegeleiding aan 
vluchtingen. 

 
Vergaderdata 2016 
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Varia 

 Vertegenwoordiging Westhoek in de stuurgroep van het Leaderproject “Zot 
van ’t boeren” 

 ‘Steunpunt Groene Zorg’ toeleiding OCMW-cliënten naar zorgboerderijen 
Toelichting door de heer Willem Rombaut 
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