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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 2017 vier keer bijeen (19 mei, 
20 oktober, 17 november en 22 december). 

 
Sedert 1 januari 2017 is Ann Vanheste, burgemeester De Panne voorzitter van 
de interlokale vereniging. 

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

van de interlokale vereniging. 
 
Dit werkingsverslag 2017 werd goedgekeurd door het Beheerscomité van de 

interlokale vereniging WHP op 20 april 2018. 
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De beleidsdomeinen van de 
Interlokale Vereniging 
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De algemene overeenkomst van de Interlokale Vereniging werd voor het eerst 
goedgekeurd in 2010 door de 18 Westhoekgemeenten. 

 
Op basis van de geactualiseerde overeenkomst van de Interlokale Vereniging die 
in 2016 werd goedgekeurd, was de interlokale vereniging in 2017 actief op vijf 

beleidsdomeinen op Westhoekniveau 

 intergemeentelijke samenwerking en coördinatie (Westhoekoverleg) 

 woonbeleid 

 jeugd 

 welzijn 

 energielening 

 

De samenwerkingsovereenkomst in het kader van ‘milieubeleid’ die o.m. 
aanleiding vormden voor de aanstelling van de intergemeentelijke 
milieuambtenaar voor Lo-Reninge en Vleteren was in 2017 niet meer van 

toepassing.  Deze samenwerking werd in 2017 geregeld binnen de kostendelende 
overeenkomst ‘intergemeentelijke dienst omgeving’ waar Lo-Reninge, Vleteren 

en Kortemark bij betrokken zijn voor de inzet van een intergemeentelijke 
milieuambtenaar en een stedenbouwkundige ambtenaar. 

 

Half november werd de aanvullende overeenkomst wijk-werken voorgelegd aan 
de gemeenteraden ter goedkeuring.  De start is voorzien op 1 januari 2018. 
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A. Westhoekoverleg 

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

aan gemeenten, gemeenschappelijke belangenbehartiging en interbestuurlijk 
overleg. 

 
In 2017 maakten alle achttien steden en gemeenten van de drie 
arrondissementen (Diksmuide, Ieper en Veurne) van de Westhoek deel uit van 

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

van Westhoekoverleg.   
 
Voor de uitwerking van dit protocol is een aanvullende overeenkomst 

'Westhoekoverleg' opgemaakt in het kader van de interlokale vereniging 
Westhoekpersoneel die door 17 Westhoekgemeenten is goedgekeurd. 

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

Annelies werd tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen door Sara 
Hamels (niveau B1) 

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

 ½ VTE administratief medewerkster (niveau C2) 

Marieke Wallyn 
 ½ VTE administratief medewerkster (niveau C2) 

Karin Barra 
 4/5 VTE  technisch medewerkster (niveau C2) 

Caroline Vanhaste 
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C. Jeugdbeleid. 

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

 
In de loop van 2009 keurden de 18 Westhoekgemeenten de aanvullende 

overeenkomst 'Jeugd' goed: de start van het ‘impulsprogramma Jeugd in de 
Westhoek’.  Dit programma, opgevolgd vanuit het streekhuis Esenkasteel, kreeg 
in nauwe samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en RESOC vorm tot 

juni 2015. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 regionaal Sociaal Actieprogramma 2015-2018: concreet regionaal 

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

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

 

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

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

Lien De Vos is Regionale Welzijnscoördinator Westhoek. 
 

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

2016 van de overeenkomst ‘welzijn’ door 17 Westhoekgemeenten.  
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E. Energielening Westhoek 

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

had uitgewerkt voor de Westhoekgemeenten, besliste de algemene vergadering 
om een eigen structuur voor de Westhoek in het leven te roepen met bijzondere 

aandacht voor de kansengroepen en rechtstreeks aangestuurd door de regio. 

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

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

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

 
Begin 2015 werd er een naamsverandering doorgevoerd. FRGE werd omgedoopt 

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

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

Stef Deboutte, OCMW-ontvanger Ieper 
Christof Dejaegher, Burgemeester Poperinge 
Marc Dekervel, OCMW-secretaris Veurne 

Manon Devlieghere, IJzer en Zee 
Dieter Hoet, Westhoekoverleg 

Thierry Hugues, OCMW-ontvanger Poperinge 
Isabel Lebbe, OCMW-voorzitter Poperinge 
Jan Leicher, Provincie West-Vlaanderen 

Friedel Verhaeghe, OCMW-diensthoofd Poperinge 
 

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

Thierry Hugues, voorzitter 
Stef Deboutte, ondervoorzitter 
Marieke Cloet 

 
Het OCMW van Poperinge treedt op als Energiehuis voor de Westhoek.   

Jeroen Haghedooren werd aangesteld als coördinator van Energielening 
Westhoek en Jan Leicher volgt dit dossier als gebiedswerker van nabij op. 
 

De samenwerking in het kader van ‘Energielening Westhoek’ werd in 2016 
ingekanteld in de interlokale vereniging teneinde deze in regel te brengen met 

het decreet intergemeentelijke samenwerking.  De aanstelling van de 
projectcoördinator is slechts mogelijk doordat op het schaalniveau van de 
Westhoek energieleningen worden verstrekt.  Deze inkanteling gebeurde op basis 

van de goedkeuring van de onderliggende overeenkomst ‘Energielening’ in 2016 
door 17 Westhoekgemeenten. 
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Partners van de Interlokale 
Vereniging 
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De partners van de Interlokale Vereniging zijn: 
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Alveringem X X X X X X 

De Panne X X  X X X 

Diksmuide X X X X X X 

Heuvelland X X  X X X 

Houthulst X  X X X X 

Ieper X X  X X X 

Koekelare X   X X X 

Koksijde       

Kortemark X X X X X X 

Langemark-Poelkapelle X X  X X X 

Lo-Reninge X X X X X X 

Mesen X X  X X X 

Nieuwpoort X X  X X X 

Poperinge X X  X X X 

Veurne X X X X X X 

Vleteren X X  X X X 

Wervik X X  X  X 

Zonnebeke X X  X X X 

Provincie West-Vlaanderen X   X   

West-Vlaamse Intercommunale (wvi) X     X 

WAI vzw X X  X   

OCMW Poperinge X    X  

 

De in vet aangebrachte kruisjes geven aan wie de beherende partner is voor de 
respectieve overeenkomst. 
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Uitgevoerde opdrachten van het 
intergemeentelijk personeel. 
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A. Westhoekoverleg 

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

I. Overleg 

1. Algemene vergadering Westhoekoverleg 

De algemene vergadering van Westhoekoverleg kwam in 2017 elf keer bijeen 
Bijlage 1 bevat de agenda's van deze vergaderingen.  De algemene vergadering 

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

participeert aan de vergadering en de streekgedeputeerde.   
Bijlage 2 bevat een overzicht van de aanwezigheden. 
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Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en opvolging van 
de algemene vergadering en kwam elf keer bijeen in 2017.  In bijlage 3 wordt 

een overzicht van de agenda's gegeven. 
Sinds januari 2013 is het dagelijks bestuur als volgt samengesteld. 
Voor arr. Diksmuide: Toon Vancoillie, burgemeester Gemeente Kortemark. 

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

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

aanduiden. 
 

In de schoot van het dagelijks bestuur werd de voorzitter en een vervanger 
aangeduid.  De voorzitter van het Westhoekoverleg is sedert begin 2017 Ann 
Vanheste, en de ondervoorzitter is Toon Vancoillie. 

1.1. Beheerscomité interlokale vereniging WHP 

De algemene vergadering van Westhoekoverleg in haar hoedanigheid van 

beheerscomité kwam twee keer bijeen in 2017.  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. 
 
Het beheerscomité nam 2017 volgende beslissingen: 

- Goedkeuring aanvullende overenkomst Wijk-Werken 
- Akkoord dat de ILV WHP het kernpartnerschap opneemt in het dossier 

‘Jeugdhulp Westhoek’ 
- Goedkeuring activiteitenlijst Wijk-Werken 

- Delegatieverlening aan de Wijk-Werk-bemiddelaars 

1.2. Beleidsgroep Energielening Westhoek (vroeger FRGE) 

Anno 2011 kreeg de algemene vergadering van Westhoekoverleg formeel 

de rol van beleidsgroep van ‘Energielening Westhoek’ toebedeeld en 
kwam in die hoedanigheid een keer bijeen ter goedkeuring van de nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst OCMW Poperinge/Vlaams Energieagentschap 
(VEA). 
 

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

2. Overleg gemeentesecretarissen 

Het Westhoekoverleg zorgde ook in 2017 voor de inhoudelijke en praktische 
ondersteuning van het maandelijkse 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. 
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Er waren negen bijeenkomsten in de loop van 2017.  De agenda’s hiervan zitten 
in bijlage 4. 

 
Sinds 2016 is er een vaste vertegenwoordiger van het secretarissenoverleg 
aanwezig op de algemene vergadering van Westhoekoverleg.  Ook in 2017 nam 

de stadssecretaris van Ieper deze functie op. 

3. Overleg OCMW voorzitters 

Sinds 2002 worden ocmw voorzitters bijeen gebracht door Westhoekoverleg.  De 
voorzitters kwamen 5 keer bijeen in 2017. 
De agenda's van dit overleg zijn in bijlage 5 opgenomen. 

Op 22 september kwamen ocmw voorzitters gezamenlijk met de burgemeesters 
bijeen in het kader van de vorming van de eerstelijnszones en de creatie van een 

gedeeld crisisopvangcentrum voor de Gemeenten. 
 
In 2017 was Frans Lefevre, OCMW voorzitter van Nieuwpoort, voorzitter van dit 

overlegplatform. 
Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg, Lien De Vos regionale 

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

4. Overige 

 Jeugdoverleg 

Zie overeenkomst Jeugd. 

 Overleg toerisme 

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

 Overleg ruimtelijke ordening 

Een overleg met mandatarissen en ambtenaren bevoegd voor ruimtelijke 

ordening wordt door de regionale werking van WVI i.s.m. het agentschap 
ruimtelijke ordening op regelmatige basis georganiseerd. 

 Overleg mobiliteit 

Sinds de besparingsgolf bij De Lijn van start ging in 2012, brengt 
Westhoekoverleg op geregelde tijdstippen de Westhoekgemeenten bijeen rond 

mobiliteit.  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.  Het in 2017 
goedgekeurde mobiliteitsproject ‘Transmobil’ wordt er o.m. geagendeerd. 

 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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II. Thematische actiepunten 

De inhoudelijke actiepunten van Westhoekoverleg kunnen worden weergevonden 

in de agenda’s van de bijeenkomsten van dagelijks bestuur en de algemene 
vergadering opgenomen in respectievelijk bijlage 3 en 1 van dit verslag. 

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

1. Slimmer en efficiënter samenwerken met lokale besturen in de 

Westhoek: de oprichting van een dienstverlenende vereniging (DVV) 
Westhoek 

2. Omgeving: 

 Opvolging opmaak Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dialoog met de 

Vlaamse Bouwmeester én overleg met de beleidscel van het departement 

Omgeving omtrent de financiering van “ecosysteemdiensten van het 

platteland”; 

 Opvolging vernieuwde regelgeving inzake herbestemming parochiekerken; 

 Indiening ‘safesoil-project’ in een breder samenwerkingsverband o.l.v. UGent 

omtrent het proactief verwijderen van oorlogsmunitie; 

 Opvolging studie ‘Rebel’ omtrent ruimte voor ondernemen in West-

Vlaanderen; 

 Goedkeuring ‘intentieverklaring beheer open ruimte’ n.a.v. 25 jaar 

landinrichting in de Westhoek; Opstart IPO-thema ‘financiering beheer open 

ruimte’. 

3. Mobiliteit: 

 Reageren op aanpassingen vervoersplan NMBS en bepleiten punctuele 

aanpassingen; 

 Faciliteren werking Vervoersregio Westhoek door opvolging werkzaamheden 

van de vervoersregioraad én de werkgroep; 

 Opvolging begeleidingstraject ‘verbinding Ieper / Veurne’: opnemen van de 

politieke trekkersrol t.a.v.de uitvoering van het globale streekakkoord; 

 Ontwikkeling van het in september 2017 goedgekeurde mobiliteitsproject 

Transmobil omtrent de ontwikkeling van grensoverschrijdende OV-

verbindingen én de uitrol van mobiliteitshubs in de grensoverschrijdende 

regio. 

4. Welzijn / Sociale Economie: 

 Opstart regierol Sociale Economie in 2017 voor de regio; 

 Begeleiding overgang van PWA naar Wijkwerken: opstart samenwerking 

gemeenten voor wijkwerken eind 2017; 

 Opvolging netwerkvorming ziekenhuizen en begeleiding ontwikkeling 

‘eerstelijnszones Westhoek’; 

 Samenwerking tussen Westhoekgemeenten voor Opvangcentrum ‘De 

Passage’; 
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 Indiening op projectoproep ‘toeleiding tot de jeugdzorg’: één gezien, één plan: 

opnemen trekkersrol, indienen project; 

 Vernieuwing samenwerking met Vlaams Energieagentschap in het kader van 

‘Energielening Westhoek’. 

5. Vrije tijd: jeugd, cultuur, toerisme: 

 Jeugd: opstart werking Uitpas, samenwerking omtrent taxicheques en 

vertegenwoordiging op jobbeurzen voor de Westhoek; 

 Analyse van de toeristische relatie tussen Westhoek en Westkust. 

6. Overige: 

 Opstart traject voor de opmaak van een lastenboek voor de aanduiding van 

een kunstenaar voor de ontwikkeling van een kunstwerk ter herdenking van 

de Belgische aanwezigheid in de Kartuizerabdij van Neuville-sous-Montreuil; 

 Onderhoud waterhydranten: toewijzing opdracht door Stad Poperinge aan 

maatwerkbedrijven Westhoek; 

 Samenwerking met Resoc Westhoek omtrent de uitvoering van de 

regiomarketingcampagne ‘Westhoek Nieuwe Wereld’ en de uitvoering van het 

ESF-project ‘versterkt streekbeleid’. 

III. Netwerking 

1. Europese Grensoverschrijdende Territoriale Samenwerking (EGTS) 
West-Vlaanderen / FlandreDunkerque – Côted'Opale 

Het Westhoekoverleg is partner in dit grensoverschrijdend 
samenwerkingsverband via de WVI.  Westhoekoverleg kan twee 
vertegenwoordigers aanduiden in de raad van bestuur.  Eén van deze twee 

vertegenwoordigers maakt ook deel uit van het dagelijks bestuur van de EGTS.  
Voor Westhoekoverleg waren in 2017 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.egts.be/  

2. Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai 

De betrokkenheid van het Westhoekoverleg bij de Eurometropool is beperkter.  
De algemene vergadering van Westhoekoverleg duidde Jan Durnez 

(burgemeester Ieper) en Youro Casier (burgemeester Wervik) aan als 
vertegenwoordigers voor het arrondissement Ieper in de algemene vergadering 

van de Eurometropool. 
  

http://www.egts.be/
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3. Regionale werking VVSG 

VVSG organiseert een overlegtafel met alle regionale organisaties in Vlaanderen.  

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

burgemeestersfora. 

4. Commissie landelijke gemeenten VVSG 

VVSG organiseert geregeld bijeenkomsten van de Commissie landelijke 
gemeenten.  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 en Alain 
Wyffels. 

In 2017 werd er samengewerkt door Westhoekoverleg met VVSG voor de 
organisatie en werking van het steunpunt landelijke gemeenten van VVSG.  Dit 
gebeurde in de vorm van een deeltijdse personele ondersteuning in hoofde van 

de coördinator van Westhoekoverleg voor dit steunpunt. 

5. Regionale werking WVI 

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

IV. Infosessies 

1. Infosessie oprichting Dienstverlenende Vereniging Westhoek 

 13 september 2017 in het Streekhuis Westhoek 

2. Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking 

 4 mei met als thema ‘Hoe zorgdiensten in de gemeente verzelfstandigen’ 
in het vrijetijdscentrum Jabbeke. 

 23 november met als thema ‘mobiliteit, het kan anders als gemeenten 

samenwerken! in Club 77 in Schuiferskapelle. 

3. Infosessies overheidsopdrachten 

 30 juni 2017 in het Streekhuis Westhoek 
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V. Streekwerking Westhoek 

1. Managementcomité Leader  Westhoek 

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

het Leaderprogramma 

Effectief Plaatsvervanger 

Alain Wyffels Jan Durnez 

Toon Vancoillie Wieland De Meyer 

Christof Dejaegher (ondervoorzitter) Dirk Vermeulen 

Peter Roose Dirk Sioen 

Ann Vansteenkiste Wout Cornette 

Dieter Hoet  

2. Ambtelijke werkgroep mobiliteit  

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

middelen.   
In de stuurgroep van dit project zetelde de coördinator van Westhoekoverleg.  

Deze stuurgroep wordt tot op vandaag in stand gehouden met als doel de 
actualiteit inzake mobiliteitsbeleid voor de Westhoek op te volgen. 
 

Samenstelling 
Dieter Hoet Westhoekoverleg 

Bern Paret Gebiedswerking Provincie West-Vlaanderen 
Jan Leicher Gebiedswerking Provincie West-Vlaanderen 
Koen Vanneste Provincie West-Vlaanderen 

Lien De Vos Welzijn in de Westhoek - Westhoekoverleg 
Margo Swerts WVI 

Sigrid Verhaeghe RESOC Westhoek 
 
De ambtelijke werkgroep staat in voor de voorbereiding en opvolging van de 

bijeenkomsten van het Stedenoverleg mobiliteit en werkt ondersteunend t.a.v. 
het Westhoekoverleg. 

3. Afstemmingsteam 

Vertegenwoordiging door de coördinator van Westhoekoverleg in het ambtelijk 

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

Delegatie vanuit Westhoekoverleg 

 

Effectief Plaatsvervanger 

Christof Dejaegher (voorzitter) Ann Vansteenkiste 

Christine Logghe Youro Casier 

Celine Mouton Dirk Sioen 

Alain Wyffels Sandy Evrard 

Geert Vanden Broucke Arne Debaeke 

Marieke Cloet Etienne Cloet 

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

VI. Communicatie 

Er wordt op drie manieren gecommuniceerd over de werking van 

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

2017 kreeg de website een nieuwe look. 

2/ Er is ook de facebookpagina van Westhoekoverleg. 

3/ Sedert 2015 werd de gedrukte en maandelijkse digitale nieuwsbrief van de 

Streekwerking omgebouwd tot een digitale nieuwsbrief. 
 

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

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

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

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

West waakt erover dat deze handige werkdocumenten effectief worden 
uitgevoerd.  De verplichte activiteiten van de intergemeentelijke samenwerking 

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

het woonpatrimonium.  
 

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

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

Voor de 6 gemeenten werden de volgende acties ondernomen: 

 werkgroep “wonen” 

De werkgroepen “wonen” zijn al een 5-tal jaren goed lopende 

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

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

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

trekker van dit overleg. 

 woonnota’ s -> checklists 

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

gemeente een checklist met de doelstellingen en de daaraan verbonden 
acties opgemaakt. Deze checklist werd ook in 2017 telkens op de agenda 

van de werkgroep “wonen” geprikt. 

 Daarnaast worden in de gemeenten aparte lokale acties ondernomen 

 nieuw subsidiebesluit 

Voor het kunnen opmaken van het subsidiedossier, moesten toch enkele 
beleidsvisies ontwikkeld worden: aanpak verwaarlozing en verkrotting, 

beperken CA, … 
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2. Het faciliteren en uitbreiden woonoverleg met alle lokale 
woonactoren 

 In elke gemeente stonden er minstens 2 Lokale woonoverleggen op het 
programma. Veurne had er zelfs 4.  

Naast de algemene acties zoals hierboven omschreven, stonden er telkens 

ook lokale zaken op het programma. 

 Woonbehoeftenplan sociale huisvesting huurwoningen  

De confrontatie tussen het aanbod en de vraag van sociale huisvesting, is 
héél nuttig en kan leiden tot een gefundeerde keuze in de planning van 
nieuwe sociale huisvestingsprojecten op vlak van typologie, ligging,…  

De steden Diksmuide, Lo-Reninge en Veurne hebben, in overleg met de 
actoren die sociale woningen verhuren, de woonbehoefte aan sociale 

huurwoningen in een objectief kader gedefinieerd. de 
woonbehoeftenplannen werden gunstig geadviseerd door de LWO en 
voorgelegd aan de SC. 

Ondertussen is het woonbehoeftenplan van Alveringem ook afgewerkt.  
Voor Kortemark en Houthulst moeten de beleidsaanbevelingen nog 

gemaakt worden in 2018. 

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

 Nieuwe ontwikkeling registratieprogramma 

Een nieuwe ontwikkeling van het huidige registratieprogramma is 

noodzakelijk.  De huidige firma ”Korazon” gaf de mogelijkheid om via een 
princiepsakkoord mee te doen aan een groepsaankoop met verschillende 
woonwinkels en/of gemeenten. De verschillende woonwinkels werden 

nauw betrokken bij de nieuwe ontwikkeling van het huidige 
registratieprogramma.  Het geüpdatet programma zou operationeel 

moeten zijn in de loop van 2018 

 Zitdagen in de gemeenten 

in elke gemeente wordt 1 of 2 maal per week zitdag gehouden. Deze 
zitdagen worden waargenomen door de woonwinkelmedewerkster of door 
de administratieve medewerk(st)er(s). 
 

Alveringem woensdag 8u45 tot 11u45 gemeentehuis 

Diksmuide 
maandag 9u tot 12u 

administratief centrum 
donderdag 9u tot 12u 

Houthulst dinsdag 8u30 tot 12u30 Sociaal Huis 

Kortemark 
maandag 8u30 tot 12u00 

Sociaal Huis 
donderdag 8u30 tot 12u00 

Lo-Reninge dinsdag 13u30 tot 16u30 administratief centrum 

Veurne 
maandag 16u tot 18u administratief centrum 

woensdag 8u tot 12u administratief centrum 



Interlokale Vereniging WHP  werkingsverslag 2017 

29 

Tijdens de wekelijkse zitdagen wordt informatie verstrekt over: 
 gemeentelijke en Vlaamse of tegemoetkomingen en de premies van de 

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

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

 energieleningen 
 de opmaak en het beheer van het leegstandsregister 

 kwaliteitsnormen en -onderzoeken en procedure ongeschiktheid / 
onbewoonbaarheid 

 eerstelijnsinformatie rond huuraangelegenheden 

 
Naast het verstrekken van informatie, wordt ook geholpen met het 

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

 
In elke gemeente zijn alle inwoners van het werkingsgebied welkom.  Er 

wordt op vraag ook op afspraak gewerkt. 
De technische medewerkster voert indien nodig eveneens plaatsbezoeken 
uit. 

Via het registratieprogramma worden alle woonvragen geregistreerd. 

 Woonloket Lo-Reninge ->  thermoloket 

In samenwerking met de WVI en de gemeente, het organiseren van de 
luchtthermografie ikv burgemeestersconvenant 

 Samenwerking met de Huurdersbond 

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

Het contract tussen de Huurdersbond en WW W werd verlengd tot eind 
2019. 

 Samenwerking met Energielening Westhoek 

4. Uitvoeren van taken gericht op de verbetering van de kwaliteit van 
het volledige woningpatrimonium, opgelegd door de regelgeving 

betreffende woonbeleid.    

 Verwaarloosde gebouwen en woningen  

Diksmuide heeft sedert 2001 een heffing ingevoerd op verkrotting en 
verwaarlozing van woningen en gebouwen. De technische medewerkster 
van WoonWinkel West doet de vaststellingen en maakt een PV op. 
 

Veurne heeft sedert 2014 een gelijkaardig heffingsreglement. Ook voor 
deze stad voert de technische medewerkster de controles uit. 

 Procedure bij vermoeden van ernstige woonproblemen 

Met het personeel werden een aantal afspraken gemaakt voor het geval 
dat er een vermoeden is dat een cliënt zich in een erbarmelijke 

woonsituatie bevindt met andere woorden het personeel moet tot directe 
actie overgaan bij vermoeden van ernstige woonkwaliteitsproblemen 
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 Onbewoonbaarheid van woningen bij acute veiligheids- of 
gezondheidsklachten 

Indien nodig wordt art. 135§2 toegepast 

 Uitvoeren van plaatsbezoeken bij melding van klachten in woningen - 
vooronderzoeken 

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

onaangepastheid van een woning i.k.v. de inschrijving als kandidaat-
huurder bij het RSVK, als vooronderzoek van een officieel 
kwaliteitsonderzoek, enz.  

 Officiële procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheidverklaring 

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

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

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

onbewoonbaarheid.   
Er wordt ook steeds voorgesteld om een vooronderzoek te laten uitvoeren 
door de technisch medewerkster, vooraleer een officieel 

kwaliteitsonderzoek aan te vragen bij Wonen-Vlaanderen. 
Alveringem voert zelf de taken uit ikv de procedure O/O  

 Inschakelen agentschap inspectie RWO 

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

 Hercontroles i.k.v. huursubsidies 

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

bij de dossiers van huursubsidie (voordien Wonen- Vlaanderen)  

 Huisvesting van buitenlands arbeiders en/of seizoenarbeiders  

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

 Plaatsbezoeken door TM in kader van de afgifte van gemeentelijke premies  

Voor de gemeente Alveringem, Diksmuide en Lo-Reninge worden ter 

controle van de afgifte van de gemeentelijke premie plaatsbezoeken 
uitgevoerd. 

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 

 RVV 
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opladen van de gegevens RVV - ten gevolge van leegstand - in het AGIV 

 Acties i.k.v. het actieprogramma 

 BSO 

Voortgangsrealisatie BSO 

6. Verbeteren van de kwaliteit van woningen in het buitengebied, in de 

landelijke deelgemeenten en van het oudere woningbestand. 

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

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

Actie 1: 2de screening -> afgewerkt in 2015 

Actie 2: intergemeentelijke actie 

Doel: bredere netwerken sensibiliseren i.v.m. het aanbrengen van 
kwaliteitsproblemen 
Doelgroep: de zorgsector, … 

De zorgsector werd al afgewerkt in 2015 (woning kwaliteitskompas) 
 

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

 Werkgroep “woonhygiëne” in Diksmuide 

Woonwinkel West is de centrale draaischijf van deze werkgroep. 

 Werkgroep “woonkwaliteit” in Veurne 

De burgemeester is initiatiefnemer en trekker van deze werkgroep.  Vanaf 
2018 zal WW W het secretariaat voor haar rekening nemen. 

 Werkgroep “woonhygiëne” in Kortemark 

De onderhandelingen voor het oprichten van een werkgroep zijn gestart op 

15 november 2017.  Eerste overlegtafel op 29 januari 2018. 

Actie 4: infomomenten in de secundaire scholen 

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

 ASO  -> folder/brochure “kotleven” 

de digitale folder werd in januari 2017 via mail aan de scholen 
doorgestuurd  en voorgelegd bij de contacten met de directies 

 TSO/BSO  -> huurwijzer 

Stellingsspel in het VTI Diksmuide en KTA Diksmuide ism huurdersbond 

 TSO/BSO -> WOEB 

er is vanuit de scholen geen interesse in de sportspel  

 ASO/TSO/BSO -> infostand schoolverlatersbeurzen, infoavonden voor 

kotstudenten, …  
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schoolverlatersbeurs in het VTI Diksmuide (23/01/2017) en voordrachten 
“vlot  op kot” in het college van Diksmuide (17/02/2017) en het college 

van Veurne (19/04/2017) 

Actie 5: concrete acties per gemeente 
Doel: concrete acties ten gevolge van de gedetecteerde bouwtechnische 

problemen en energieproblemen 
Doelgroep: de inwoners van elke gemeente 
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C. Jeugd 

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

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

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

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

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

 overleg (fysiek overleg binnen de sector); 

 afstemming (innemen van bv. gezamenlijke standpunten); 

 expertiseontwikkeling en themaondersteuning (projectwerk – 

themawerk – opvolgen actualiteit) (bv. Pas Partoe onder vleugels Forum 
Jeugd) en 

 vertegenwoordiging (beïnvloeding andere beleidssectoren). 

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

volgende thema’s: 

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

 Vrijetijdsaanbod  

 Jongerencultuur 

 Ondernemerschap 

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

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

werking van het Forum. 
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1. Realisaties 2017 

Reguliere werking 

Reguliere werking 
 

 
 
Werkgroep 

vrijetijdsaanbod 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Forum Jeugd Westhoek: 
20 januari, 15 maart, 31 mei, 11 oktober en 1 december 

2017. 
 
UiTPAS Westhoek: 

 Stuurgroep: 
17 januari, 3 februari, 17 maart, 21 april, 12 mei, 26 

juni, 27 september, 16 november  
 Projectteam: 

10 januari, 16 februari, 18 mei 2017 

 WG toeleiding: 
19 mei, 13 november 

 WG Communicatie:  
27 maart, 10 mei,  

 Lokale groep UiTPAS: 
13 maart, 12 mei, 12 juni (Poperinge), 28 september 
(Diksmuide), 25 oktober (Poperinge en Zonnebeke) 

 
Pas Partoe: 

24 januari, 7 maart, 20 april, 9 mei 
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Werkgroep 

jongerencultuur 
 

Werkgroep 
ondernemerschap 
 

 
 

 
Belangenbehartiging 
voor de jeugd 

 
 

 
Centraal 
aanspreekpunt/ 

kenniscentrum 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
WG Taxicheques: 
22 februari, 6 juli 

 
Art. 19: 

8 maart, 1 juni, 20 juni 26 september en 9 oktober 
 

Verkenning en overleg actieplan ondernemerschap: 
4 januari, 6 februari, 6 maart, 7 juli, 10 juli, 18 
september, 22 september, 5 oktober, 13 oktober, 24 

november, 13 december, 20 december. 
 

 
Forum Jeugd was in 2017 aanwezig op de vergaderingen 
van de stuurgroep Westhoek KD’s XL van Westtoer en de 

stuurgroep Toegankelijk Speelpleinwerk van VDS West-
Vlaanderen.    

 
In 2017 werden 2 jeugddiensten bezocht, in 2016 
werden 12 van de 15 jeugddiensten bezocht. In Mesen is 

er voorlopig geen vervanging op de jeugddienst. 
Deze bezoeken zijn interessant voor de 

projectcoördinator jeugd in functie van verdere 
projectontwikkeling.  
 

In 2017 werden 16 studiedagen/infosessies bijgewoond: 
 Boekvoorstelling kinderrechtencommissaris Bruno 

Vanobbergen – Spelen in Zwarte Sneeuw: 9/02/2017 
 Kopklanken – Vlaamse Jeugdraad: 4/03/2017 
 Transitie jeugdbeleid: overheveling taken provincie 

naar Vlaanderen – VVSG Ronde van Vlaanderen: 
22/03/2017 

 Bustoer VDS West-Vlaanderen: 11/04/2017 
 Think Outside The Square – HoWest: 19/04/2017 
 Soft Skills en Jongeren – Vormingsfonds voor 

Uitzendkrachten: 24/04/2017 
 Inspiratiedag Kinderopvang – VVSG: 27/04/2017 

 UiTPAS ontmoetingsdag - Cultuurnet: 11/05/2017 
 Debatavond Talent in de Westhoek – VOKA: 

11/05/2017 

 West4Work – RESOC Westhoek: 8/06/2017 
 Transitiereglement voor subsidiëring van culturele 

projecten met regionale uitstraling – Provincie West-
Vlaanderen: 5/09/2017 

 UiTforum XL – Cultuurnet Vlaanderen: 21/09/2017 
 Studiedag Toegankelijk Speelpleinwerk – VDS West-

Vlaanderen: 12/10/2017 

 Netwerkmoment Samen Tegen Schooluitval: 
19/10/2017 

 Uitwisseling jeugdambtenaren Debattle - VVJ: 
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Promotie/ 

bekendmaking/ 
netwerken 

21/11/2017 
 KSB-trefdag UiTPAS – Publiq Vlaanderen: 14/12/2017 
In 2017 werd overleg georganiseerd met WVA vzw Ieper, 

Vormingplus, Westhoek.be, Regionale Landschappen en 
De Blankaart om de werking van het Forum Jeugd 

bekend te maken. 
 

Ook werd contact gelegd met Meetjesman, het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband voor jeugd uit 
het Meetjesland.  

Vrijetijdsaanbod 

Intergemeentelijke 
projectontwikkeling 

i.h.k.v. 
vrijetijdsaanbod 

 
Digitalisering 
(complete) 

vrijetijdsaanbod 
Westhoek 

 
 
 

 
 

Project toegankelijke 
speelpleinen i.s.m. 
VDS 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Organisatie regionale 
jeugdraad/ 

jeugdcongres 
Westhoek 

 
 
 

(Vernieuwde) 
groepsaankoop 

software 

Verdere ondersteuning en opvolging van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband Pas Partoe.  

Organisatie gezamenlijke vormingssessie stagebegeleider 
voor animatoren in het jeugdwerk. 

 
De UiTdatabank krijgt een update met als doel 
gebruiksvriendelijker te worden. Begin 2017 werd deze 

gelanceerd. Vanaf dan promoten we het gebruik van 
deze databank bij vrijetijdsaanbieders voor kinderen en 

jongeren.  
We lanceerden in het kader van de UiTPAS Westhoek ook 
de website www.uitindewesthoek.be, via dit kanaal kun 

je makkelijk alle activiteiten in de Westhoek terugvinden.  
 

De projectcoördinator participeert aan de 
stuurgroepvergadering van het impulsproject 
‘Toegankelijk speelpleinwerk’ van VDS vzw. Deze 

stuurgroep komt driemaal per jaar samen. 
De input van de jeugddiensten van de Westhoek wordt 

verzameld om de studiedag Toegankelijk Speelpleinwerk 
en het product ‘Recepten om te werken rond armoede’ 
op maat vorm te geven. 

Alle jeugddiensten uit de Westhoek krijgen een 
exemplaar van het inspiratieboek ‘Recepten om te 

werken rond armoede’. 
 

Op 18 maart ging een eerste jeugdradenbijeenkomst 
door in Ieper, onder begeleiding van VVJ. Op de 
bijeenkomst waren 10 van de 15 jeugdraden 

vertegenwoordigd. Tijdens de bijeenkomst werd vooral 
stilgestaan bij kennismaking en de verschillen tussen de 

verschillende jeugdraden.  
 
De eerste analyse van de software is gemaakt en de 

contacten met de huidige maker van de software werden 
gelegd. Na overleg werd de samenwerking met de 

huidige leverancier stopgezet. Ondertussen is een nieuwe 

http://www.uitindewesthoek.be/
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speelpleinwerking 
 
 

Begeleiding uitrol 
regionale UiTPAS 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Groepsaankoop 

hardware regionale 
UiTPAS 

 
Taxicheques 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ontwikkelaar gevonden, verdere afspraken moeten 
gemaakt worden. 
 

Begin 2017 werd gewerkt aan de concreet op poten 
zetten van het UiTPASsysteem voor de Westhoek. De 

afspraken tussen de vier gemeenten werden verder 
verfijnd.  

De huisstijl van UiTPAS werd ontwikkeld en ook de 
website www.uitindewesthoek.be en 
www.uitpaswesthoek.be werden gelanceerd. 

Tijdens het persmoment op 31 mei 2017 was er een 
eerste officiële voorstelling van de UiTPAS Westhoek met 

onthulling van de huisstijl en website. 
In aanloop naar de lancering op 1 juni 2017 waren er 
heel wat bijeenkomsten, zowel op regionaal als op lokaal 

vlak.  
Om de verschillende balies in de gemeenten klaar te 

stomen voor de UiTPAS organiseerden de lokale trekkers 
uit de gemeenten, met Forum Jeugd en Cultuurnet balie-
opleidingen voor het personeel, deze gingen door op: 

11/05/17 Diksmuide 
11/05/17 Poperinge 

16/05/17 Zonnebeke 
18/05/17 Ieper 
24 en 25/10/17 Poperinge 

5 en 7/12/17 Diksmuide 
Op 22 juni 2017 werd het systeem van de UiTPAS 

Westhoek voorgesteld aan streekpartners. 
In een eerste fase is enkel het gemeentelijk aanbod 
UiTPAS-aanbod, maar er worden al volop contacten 

gelegd met potentiële UiTPASpartners: Memorial Museum 
Passchendaele, Vormingplus, Regionale Landschappen, 

De Blankaart. 
 
In 2017 gebeurde de groepsaankoop voor de hardware 

van UiTPAS Westhoek.  
 

 
Eind 2016 werden de gemeenten bevraagd naar hun 
interesse in de verdere verkenning van het systeem: 7 

gemeenten lieten weten interesse te hebben. 
Een reglement voor gebruikers en een charter voor 

taxibedrijven werd opgesteld, gebaseerd op het systeem 
van de Kust.  

De cheques werden ontworpen, gedrukt en verdeeld en 
sinds de herfstvakantie van 2017 kunnen jongeren 
tussen 16 en 25 jaar gebruik maken van het systeem. 

Dit op weekenddagen, feestdagen en tijdens 
vakantieperiodes tussen 20u en 7u.  

Er werd ingezet op een duidelijke vormgeving voor het 

http://www.uitindewesthoek.be/
http://www.uitpaswesthoek.be/
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Fietsopleiding 

 
 

 
 

 
 
 

(Cyber)pesten en 
opvoedingsondersteuni

ng 

promomateriaal waardoor de taxicheques een sterk merk 
kunnen worden in de regio. 
Na uitgebreide exploratie van de huidige mogelijkheden 

tot fietsopleiding in de regio, werd besloten dat er op dit 
moment voldoende aanbod is en dat we niet verder 

inzetten op dit thema.  
Een bruikbare oplijsting is gemaakt, waardoor 

jeugddiensten makkelijk kunnen doorverwijzen naar de 
juiste aanbieder bij vragen. 
 

In de bijeenkomst van het Forum Jeugd werd beslist om 
niet in te zetten op (cyber)pesten en 

opvoedingsondersteuning maar de focus te verleggen 
naar geestelijk gezondheid bij kinderen en jongeren. Dit 
resulteerde na overleg met verschillende actoren in een 

eerste vormingsmoment voor jeugdconsulenten en 
geïnteresseerden rond ‘Suïcidepreventie voor het 

jeugdwerk’, gegeven door CGG Largo. 18 personen 
tekenden in voor de sessie. Er komt in 2018 een 
gelijkaardige sessie voor leiders uit het jeugdwerk. 

Jongerencultuur 

Organisatie 
intergemeentelijke 

jongerencultuur-
projecten 
 

 
Intergemeentelijke 

samenwerking tussen 
jeugdhuizen 

In 2017 werden de voorbereidingen getroffen voor een 
regionaal jongerencultuurproject Art. 19. Wegens een 

lage opkomst moest het project geannuleerd worden.  
 
De werkgroep Art. 19 kwam een vijftal keer samen.  

 
Sinds 2012 werkt het JOC Ieper met jongeren rond kunst 

(filmregie, theater, hedendaagse dans, schilderkunst, 
fotografie, street-art, muziek, textiel en animatiefilm). 

We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 
opgedane kennis en expertise rond jongerencultuur te 
verspreiden binnen de regio, zodat ook andere 

jeugdhuizen hiervan gebruik kunnen maken. 

Ondernemerschap 

Organisatie 

vakjurytraject 
 
 

 
 

 
 
 

 

Voor er ingezet wordt op de organisatie van een 

vakjurytraject wordt er een inventaris opgemaakt van 
bestaande initiatieven in de regio. Op deze manier 
kunnen we op zoek gaan naar een aanbod dat 

complementair is aan het bestaande aanbod.  
Een ruwe inventaris is gemaakt, op initiatief van RESOC 

Westhoek worden de verschillende partners die werken 
rond het thema rond de tafel gebracht. 
Uit het overleg bleek geen grote noodzaak aan de 

organisatie van een vakjurytraject. Veel partners 



Interlokale Vereniging WHP  werkingsverslag 2017 

39 

 
 
 

Stages/GIP’s 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Jobbeurzen voor 

pasafgestudeerden 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
ASO-/TSO-roadshows 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Samenwerking 
IBO/VDAB 
 

Intergemeentelijke 
samenwerking 

jeugdhuizen 

organiseren zelf een vakjurytraject of hebben 
gelijkaardige projecten. 
 

Naast het thema stages/GIP’s in de Westhoek willen we 
ons ook focussen op het ‘duaal leren’. Er zijn heel wat 

ontwikkelingen in het werkveld rond duaal leren. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling om in november 

2017 een netwerkmoment te organiseren voor scholen, 
bedrijven en hogescholen waarbij we willen informeren 
en sensibiliseren rond duaal leren in de Westhoek. 

Hiervoor brachten we een achttal partners rond de tafel 
waarmee we dit netwerkmoment organiseren. Na overleg 

bleek een datum in het voorjaar van 2018 wenselijker.  
De voorbereidingen voor het netwerkmoment zijn eind 
2017 getroffen en het programma ligt vast.  

 
In het voorjaar van 2017 stonden we samen met RESOC 

Westhoek op vier jobbeurzen om de regio te promoten 
onder de vlag van de regiomarketingscampagne 
‘Westhoek. De Nieuwe Wereld.’ Twee van de jobbeurzen 

gingen door binnen de Westhoek, twee andere 
jobbeurzen vonden plaats in de studentensteden Kortrijk 

en Gent.  
Voor de jobbeurs in Kortrijk konden we Aviko uit 
Poperinge overtuigen om met ons mee te gaan. Voor de 

jobbeurs in Gent konden we Zorgcentrum Maria Ter 
Engelen uit Houthulst, e-Bo Enterprises uit Ieper en 

Aviko uit Poperinge overtuigen om met ons mee te gaan.  
 
Na overleg met RESOC Westhoek is besloten dat RESOC 

met het regiocampagneteam bekijkt wat de 
mogelijkheden zijn om een roadshow uit te werken 

waarin de boodschap van de campagne duidelijk aan bod 
komt. 
In afwachting (en na een overlegmoment met VLAIO) is 

contact genomen met [ew32], een organisatie die 
gespecialiseerd is in het maken van Serieus Urban 

Games en die een bestaand spel ‘Plantrekkers’ zou 
kunnen vertalen naar een stad in de Westhoek.  
Op het scholenoverleg in Ieper (8 november 2017) werd 

het spel voorgesteld. De aanwezige scholen toonden 
interesse. Verder onderzoek moet gebeuren: kostprijs, 

initiatiefnemer, enz.  
 

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

Na overleg is beslist om niet in te dienen op de 
projectoproep voor bovenlokaal jeugdwerk – jeugdhuizen 

en ondernemerschap.  
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D. Welzijn in de Westhoek 

2017 was het derde volledige werkjaar van de vernieuwde werking 
Welzijnsplatform binnen Westhoekoverleg. Heel wat bestaande acties werden 
verder uitgewerkt, nieuwe acties werden toegevoegd, signalen werden opgepikt 

en vormingsmomenten op vraag van de partnerleden werden georganiseerd. De 
realisaties voor 2017 worden hier onder weergegeven. 

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

 
Stuurgroep Welzijn in de Westhoek 

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

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

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

sturen/aan te vullen. 

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

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

 

Hieronder vindt u de samenstelling. 

http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/welzijn
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1. Realisaties 2017 

Netwerkvorming 

Een belangrijke rol dat we via het Welzijnsplatform willen opnemen is om 

kenniscentrum te zijn voor de partners wanneer men geconfronteerd wordt met 
nieuwe evoluties in het werkveld. Partners brengen zelf thema’s aan waarover zij 

meer info wensen te krijgen of kunnen aangeven of zij belangrijke informatie 
willen delen. De regionale welzijnscoördinator en de stuurgroep kunnen ook 
steeds op eigen initiatief interessante vormingsmomenten voorstellen. De 

infomomenten hebben wel altijd een link met één van de drie grote subthema’s 
uit het Regionaal Sociaal Actieprogramma.  

Voor 2017 werden volgende infomomenten georganiseerd: 

 Netwerkmoment Welzijnsplatform met de presentatie van de realisaties 
2016, de planning voor 2017 en het inzoomen op de nieuwe opdracht 

Regierol Sociale Economie Westhoek. 

 Overlegmomenten Boterhammen in de Kring voor basiswerkers uit de 

Westhoek:  

vertegenwoordigers 

publieke 

welzijnssector 

Plaatsvervangers 

vertegenwoordigers 

private 

welzijnssector 

Plaatsvervangers 

OCMW-voorzitters 

Maria Vander Meiren 

(Zonnebeke) 

Christine Logghe 

(Kortemark) 

 

 

 

Armoede 

Tiny Scheipers 

(Samenlevingsopbouw) 

 

 

OCMW –secretarissen 

Pascale Feys (Koksijde) 

 

 

Ann Mouton (De 

Panne) 

Ouderenzorg 

Bart Depelchin (WZC 

Ten Anker Nieuwpoort) 

 

Stefan Devliegher 

(WZC Home Vrijzicht) 

OCMW-diensthoofden / 

hoofd maatschappelijk 

werkers 

Friedel Verhaeghe 

(Poperinge) 

 Thuiszorg, gezinszorg,… 

Frans Verhegge 

(Familiehulp) 

 

  Geestelijke 

Gezondheidszorg 

Koen Demuynck (NW 

GGZ Accolade) 

 

 

Elise Pattyn (NW GGZ 

Noord WVL)  

  Algemeen Welzijnswerk 

Inge Ramboer (CAW 

Centraal-WVL) 

 

Johan Vandamme 

(CAW Centraal WVL) 

  Sector VAPH 

Jan Vermeulen (De 

Lovie) 

 

 

David Casteleyn 

(Vondels vzw) 

Interne afvaardiging v/d Streekwerking 

Westhoek 

Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg 

Jan Leicher, provinciale gebiedswerker 

Westhoek 

Lien De Vos, regionale Welzijnscoördinator 

Sociale Huisvesting  

Charles Dekoninck (WM 

Ijzer en zee) 
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o 13/02/2017 – Golfbreker vzw te Veurne: kennismaking met de 
werking en het aanbod contextbegeleiding. 

o 24/04/2017 – Huize Zonnelied WZC: focus op het 
buurtrestaurant De Compagnie 

o 11/09/2017: Sociaal Huis Koksijde: voorstelling van enkele 

projecten zoals Samen Zorgen, de TOPPIE-klas, tool voor verstrekken 
van financiële steun. 

 Netwerkmoment Samen Tegen Schooluitval Westhoek om 
ongekwalificeerde uitstroom in het secundair onderwijs aan te pakken. Een 
omgevingsanalyse voor de westhoek werd er voorgesteld samen met 3 

workshops: flankerend onderwijsbeleid, VDAB en Huis van het Leren over 
welke opties bestaan er om ongekwalificeerde jongeren alsnog te 

begeleiden in het behalen van een kwalificatie/diploma en verbindend 
schoolklimaat over herstelgericht werken in het onderwijs. 

Regionaal sociaal actieprogramma voor de Westhoek 

 Subthema vervoersarmoede en toegankelijkheid van de dienstverlening 

 Projectontwikkeling Interreg Transmobil met als doelstelling om de 

toegang te verbeteren tot de dienstverlening op vlak van mobiliteit in het 
grensoverschrijdend landelijk gebied via de ontwikkeling van nieuwe 
mobiliteitsdiensten (een netwerk van hubs) aangepast aan de noden van 

de inwoners maar met specifieke aandacht voor de inwoners die niet 
kunnen beschikken over of gebruik maken van een eigen wagen: 

ondersteunen van de gemeenten (Houthulst, Kortemark, Westkust) bij de 
ontwikkeling van hun ‘mobiliteitshubs’ passende in deze doelstelling. 

 Beleidsvisie dat werd opgemaakt nav het traject vervoersarmoede in de 

Westhoek (service designproject) verder uitdragen bij Vlaamse 
gemeenten/ organisaties die hier mee aan de slag willen: bv. Rethinking 

mobility for livable cities te Antwerpen, het dorp als multimodale hub te 
Antwerpen, voorstelling Service Design traject op regionaal overleg VOKA 

te Diksmuide, dorpspunt concept voorstellen tijdens Week van de 
mobiliteit van Mobiel 21 te Sint-Gillis-Waas, … 

 Opvolgen van het pilootproject basisbereikbaarheid VVRR Westhoek vanuit 

het armoedeperspectief: het vervoer op maat. 

 

 Subthema kansarmoede 

 Uitrollen van het co-creatietraject duurzaam omgaan met 
voedseloverschotten en de rol voor de sociale economie in de gemeenten 

van de Westkust, Veurne en Diksmuide (samenwerking met Idrops). In 
2017 werd ingezet op volgende zaken: 

o Lokale handelaars in de participerende gemeenten bevragen hoe zij 
staan tov schenken van overschotten: er is bij hen heel wat 
onduidelijkheid mbt wetgeving, hoe efficiënt producten schenken, komt 

iemand dit ophalen,… Om aan deze vragen tegemoet te komen wordt 
een  toolkit uitgewerkt met de antwoorden op hun vragen. Hiervoor 
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wordt samengewerkt met het betreffende OCMW en de ambtenaar 
Lokale Economie.  

o OCMW’s signaleerden dat er een problematiek blijft als handelaars 
eenmaal schenken, hoe deze producten dan opgehaald worden, waar 
deze gestockeerd worden, hoe deze herverdeeld worden naar de 

verschillende verdeelpunten,… 
 Er werd gekozen om de digitale tool van de schenkingsbeurs bekend 

te maken bij handelaars om schenkingen te kunnen doen. 
 In 2018 zal een aanwerving gebeuren van een medewerker (statuut 

Art. 60) die via OCMW Diksmuide wordt tewerkgesteld bij een SE-

partner De Groene Kans. Vaste taak is meewerken in de keuken maar 
de medewerker zal systematisch ingezet worden om schenkingen van 

voedseloverschotten bij lokale handelaars van de participerende 
gemeenten op te halen en te herverdelen naar voedselverdeelpunten 
in de regio.  

 Er wordt gezocht naar financiering voor een kleine koelwagen om 
‘gekoeld voedsel’ ook wettelijk te kunnen ophalen en vervoeren naar 

voedselbedeelpunten. 
o Per gemeente wordt een lokaal netwerk opgestart, een soort community 

rond “omgaan met voedseloverschotten”. Dit start steeds met een 

startavond. Op 27/11/2017 werd er zo’n foodcafé georganiseerd in De 
Panne met OCMW De Panne, FAVV en Komosie als sprekers. Na zo’n 

bijeenkomst wordt er een facebookcommunity ontwikkeld zodat men 
ook digitaal contact kan houden en geïnformeerd blijft.. 

o Voor de voedselbedelingsinitiatieven wordt een uitwisselingsmoment 

georganiseerd om te leren van elkaar, om na te gaan hoe men 
samenwerkt met het OCMW (bv op vlak van doorverwijzing naar het 

voedselbedeelpunt),…  

 Ondersteunen van de implementatie van de UiTPAS voor het luik 

participatie van mensen in armoede. Hiertoe komt op regelmatige basis de 
Werkgroep Toeleiding samen. Deze bestaat uit de verantwoordelijke 
OCMW’s van de participerende UiTPASgemeenten. Ook werden afspraken 

gemaakt met het CAW Centraal-West-Vlaanderen ifv toeleiding van 
mensen in armoede.  

 Dossier Regierol Sociale Economie Westhoek werd goedgekeurd waarbij de 
lokale besturen financiële en personele ondersteuning krijgen mbt de 
uitvoering van hun regietaak inzake sociale economie en verantwoord 

ondernemen. Een actieprogramma 2017-2019 werd uitgewerkt. 

 Ondersteuning bieden aan de Huizen van het Kind in de 

Westhoekgemeenten en gemeenten die nog geen samenwerkingsverband 
hebben stimuleren om een erkenningsdossier op te maken. 

o Ondersteuning geven bij de opmaak van een erkenningsdossier voor 

Huis van het Kind Houthulst en De Panne. 
o Organisatie van intervisie voor de coördinatoren van de 

samenwerkingsverbanden Huis van het Kind Westhoek 

 Eerste verkennende gesprekken met CAW Centraal-West-Vlaanderen ifv de 
opmaak van een regiostrategie dak- en thuisloosheid voor de Westhoek. 
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 Subthema vermaatschappelijking van de zorg 

 Versterken van het Sociaal Huis als brede toegangspoort voor vragen van 

burgers: opvolgen van het pilootproject Geïntegreerd Breed en Herkenbaar 
Onthaal van OCMW Diksmuide als mogelijk voorbeeld voor andere 
OCMW’s. 

 Naar aanleiding van de hertekening van de zorgregio’s tot eerstelijnszones 
de herindeling opvolgen zodat de welzijn en zorg efficiënter kan 

georganiseerd worden en er meer afstemming gerealiseerd wordt tussen 
de veelheid aan aanbieders. 

 Extra aandacht voor de inzet van vrijwilligers/mantelzorgers in 

samenwerking met Idrops en de gebiedswerking Westhoek. 

o Leaderproject In Touch Westhoek opvolgen in Veurne en Koksijde en 

uitbreiding zoeken in landelijke gemeenten. In het kader hiervan 
werden gesprekken gevoerd met het Dorpspunt Beveren a/d Ijzer om 
een mantelzorgcafé te linken aan het dorpspunt.  

2. Signalen van partners uit het Welzijnsplatform 

De actieve signaalfunctie die voorzien wordt binnen het Welzijnsplatform is van 

belang om bovenlokale en intersectorale samenwerking op te zetten. Deze 
signaalfunctie omvat 2 pijlers: 
 het zoeken naar oplossingen voor knelpunten (noden en hiaten) die niet 

binnen 1 (welzijns)organisatie kunnen aangepakt worden, maar waarvoor op 

bovenlokaal/intersectoraal niveau een antwoord moet gezocht worden. 

 het opvolgen van tendensen in de welzijnssector om beleidsrelevante 

welzijnsnoden en -behoeften in de regio te detecteren en indien wenselijk deze 

signalen door te geven aan hogere overheden. 

 

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

 

 Signaal 1 

Vanuit Vlaamse Overheid – departement onderwijs, welzijn en werk wordt 
ingezet op het terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom. Per provincie is 
een medewerker aangesteld die regionaal actie moet ondernemen om 

schooluitval zoveel mogelijk tegen te gaan.  Voor West-Vlaanderen: Annick 
Steyt 

 
Men is voorstander om binnen West-Vlaanderen gebruik te maken van 
bestaande samenwerkingsverbanden om de netwerken Samen tegen 

Schooluitval aan op te hangen. 
Bedoeling is om ook in de Westhoek een netwerk op te starten die gezamenlijk 

acties zal kunnen opzetten om schooluitval tegen te gaan. Er wordt hulp 
gevraagd aan het Welzijnsplatform en Forum Jeugd van Westhoekoverleg om 
dit traject te ondersteunen en de juiste partners rond de tafel te samen te 

brengen. 
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 Signaal 2:  

De Vlaamse Overheid stelt tendensen van een nieuw jeugdhulplandschap vast: 

kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van de 
rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp schuift dus steeds 
dichterbij gezinnen.  

 
Ook blijven de crisisnetwerken voor jongeren een sterke aantrekking vormen 

voor vragen naar directe ondersteuning. Om gezinnen zo snel als mogelijk te 
kunnen ondersteunen - ook in wachtperiodes – moet geïnvesteerd worden in 
een snelle en voldoende nabije jeugdhulp.  

De oproep werd gelanceerd om regionaal samenwerkingsverbanden jeugdhulp 
te vormen en te komen tot snel inzetbare rechtstreeks toegankelijke hulp. 

Voor West-Vlaanderen wordt hiervoor structureel 3 miljoen euro vrij gemaakt 
en 3 projecten goedgekeurd. 
 

De Netwerkgroep Integrale Jeugdhulp Westhoek contacteerde het 
Welzijnsplatform om penhouder te zijn voor de opmaak van dit dossier. 

 

 Signaal 3: 

In het kader van de realisatie van functie 5 van de ‘Gids naar een betere 

geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en 
zorgnetwerken’ lanceert het Agentschap Zorg en Gezondheid een 

projectoproep rond het aanbieden van aanklampende zorg naar zorgmijdende 
mensen met psychische problemen die sociaal huren. 
 

Via deze oproep wil de Vlaamse overheid realiseren dat er vanuit de GGZ, in 
samenwerking met belendende sectoren, outreachend gewerkt wordt naar de 

doelgroep van mensen met psychische problemen die sociaal huren.  
 

Bedoeling is dat de sociale woonactoren mensen met vermoedelijke 
psychische problemen detecteren en toeleiden naar een multidisciplinair team 
dat aanklampend zal werken.  

 
Deze mensen zullen door het team gescreend worden op effectieve geestelijke 

gezondheidsproblemen en toegeleid worden naar de reguliere hulpverlening.  
 
Er is budget voorzien voor 6 projecten in Vlaanderen en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 
 

Aan het Welzijnsplatform wordt gevraagd hierbij ondersteuning te geven ifv de 
ontwikkeling van de toekomstige regiostrategie dak- en thuisloosheid voor de 
Westhoek (traject 2018). 

3. Aansluiten op of organiseren van overlegfora 

 Organisatie van de Stuurgroep Welzijn (2 x samengekomen) 

 Organisatie van het OCMW-voorzittersoverleg Westhoek (5 x samengekomen) 

 Organisatie van het OCMW-diensthoofdenoverleg (5 x samengekomen) 

 Organisatie van intervisie voor TWE-medewerkers (1 x samengekomen) 
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4. Communicatie  

Via de nieuwsbrief van de Streekwerking Westhoek werden verschillende artikels 

gepubliceerd die betrekking hebben op het Welzijnsplatform: 

 Maart: mobiliteit in de Westhoek 

 April: zorgcoach helpt inwoners Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren 

 Juli: Westhoek pilootregio basisbereikbaarheid 

 Juli: Definitieve goedkeuring regierol sociale economie 

 Juli: van PWA naar Wijk-Werken 

 September: [save the date] Netwerkmoment ‘samen tegen schooluitval’ | 19 
oktober 2017 | OC Heuvelhuis Klerken 

 Oktober: [uitnodiging] Netwerkmoment ‘samen tegen schooluitval’ | 19 
oktober 2017 | OC Heuvelhuis Klerken 

 November: Netwerkmoment ‘samen tegen schooluitval’ 

 December: gemeenten werken samen met sociale economie voor het 
onderhoud van waterhydranten 

 December: PWA wordt Wijk-Werken 
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E. Energielening Westhoek 

Overzicht van het aantal verstrekte leningen en een vergelijking tussen het 
vooropgesteld te verstrekken leningsbedrag en het effectief verstrekte 
leningsbedrag in 2017. In de laatste kolom zie je de totale investering die 

gedaan werd door middel van het verstrekken van de lening. 
 

  

Aanvragen 
Energielening  

2017 
AANVRAGEN BEDRAGEN 

TOT 
INVEST 

 
NDG DG ESCO HHT 2e TOT NDG 

DG + ESCO + 
HHT 

TOT BEDRAG 

Alveringem 3 0 1 0 2 6 28113,24 10000 38113,24 43066,73 

Vooropgesteld 
te ontlenen       

43440 7207 50647   

Procentueel 
      

64,72% 138,75% 75,25%   

De Panne 6 3 0 0 0 9 45403,66 20945,24 66348,9 92108,54 

Vooropgesteld 
te ontlenen       

88248 17756 106004   

Procentueel 
      

51,45% 117,96% 62,59%   

Diksmuide 4 3 0 0 0 7 39000 19633,35 58633,35 84642,93 

Vooropgesteld 
te ontlenen       

142476 21459 163935   

Procentueel 
      

27,37% 91,49% 35,77%   

Heuvelland 2 4 0 0 0 6 22800,00 55000,00 77800,00 87589,01 

Vooropgesteld 
te ontlenen       

71676 10871 82547   

Procentueel 
      

31,81% 505,93% 94,25%   

Houthulst 4 1 1 0 0 6 38143,92 18878,24 57022,16 57410,38 

Vooropgesteld 
te ontlenen       

83378 13013 96391   

Procentueel 
      

45,75% 145,07% 59,16%   

Ieper 23 9 1 0 3 36 169782,88 64636,02 234418,9 301488,92 

Vooropgesteld 
te ontlenen       

305139 49015 354154   

Procentueel 
      

55,64% 131,87% 66,19%   

Koekelare 4 3 0 0 1 8 40715,26 16654,83 57370,09 59797,49 

Vooropgesteld 
te ontlenen       

73795 11193 84988   

Procentueel 
      

55,17% 148,80% 67,50%   

Koksijde 3 2 0 0 0 5 12753 20000 32753 62679,37 

Vooropgesteld 
te ontlenen       

194614 24942 219556   

Procentueel 
      

6,55% 80,19% 14,92%   

Kortemark 5,5 4 2 0 0 11,5 37085,37 79839,96 116925,33 137896,64 

Vooropgesteld 
te ontlenen       

105552 16870 122422   

Procentueel 
      

35,13% 473,27% 95,51%   

Langemark - 
Poelkapelle 

6 1 0 0 0 7 50342,58 10000 60342,58 62540,26 

Vooropgesteld 
te ontlenen       

69522 9923 79445   

Procentueel 
      

72,41% 100,78% 75,96%   

Lo-Reninge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Vooropgesteld 
te ontlenen       

28929 4863 33792   

Procentueel 
      

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

  

Mesen 1 2 0 0 0 3 4787,48 19847,2 24634,68 24634,68 

Vooropgesteld 
te ontlenen       

8148 1526 9674   

Procentueel 
      

58,76% 1300,60% 254,65%   

Nieuwpoort 6 0 0 0 0 6 42627,31 0 42627,31 63989,16 

Vooropgesteld 
te ontlenen       

96201 17056 113257   

Procentueel 
      

44,31% 0,00% 37,64%   

Poperinge 13,5 9 0 0 2 24,5 98523,05 120806,98 219330,03 282954,52 

Vooropgesteld 
te ontlenen       

174655 27985 202640   

Procentueel 
      

56,41% 431,68% 108,24%   

Veurne 4 2,5 0 0 1 7,5 35992,13 30000 65992,13 159412,86 

Vooropgesteld 
te ontlenen       

103294 16107 119401   

Procentueel 
      

34,84% 186,25% 55,27%   

Vleteren 7 0 0 0 1 8 57703,78 0 57703,78 64734,51 

Vooropgesteld 
te ontlenen       

31880 5472 37352   

Procentueel 
      

181,00% 0,00% 154,49%   

Zonnebeke 11,5 1 0 1 0 13,5 91414,94 9868 101282,94 147321,70 

Vooropgesteld 
te ontlenen       

109992 13803 123795   

Procentueel 
      

83,11% 71,49% 81,82%   
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Overzicht totaal aantal verstrekte leningen + totaal ontleend bedrag   

NDG DG ESCO HHT 2e TOT 
 

% DG 
 

Totaal 
investeringen 

dankzij de 
energielening 

103,5 44,5 7 1 10 164 
    

815.189,00 496.110,00 
   

1.311.298,00 
 

32,79% 
 

1.732.268,00 

 

Opmerkingen: 

1) Het Vlaams Energie Agentschap stelt een minimaal te halen percentage van 

13.75% doelgroep leningen voor de Westhoek voorop. Energielening 

Westhoek verstrekte 32.79 % van het totaal aantal nieuwe  leningen 

(exclusief 2e en 3e aanvragen)  aan de specifieke doelgroep in 2017. We 

verstrekken dus meer dan dubbel zo veel doelgroepleningen als gevraagd. 

2) Er werden 5 ESCO dossiers (extra begeleiding en terugverdientijd minder dan 

de ontleningstermijn) en 1 lening voor HHT verstrekt.  

3) 1 gemeente verstrekte geen leningen dit werkjaar, alle andere gemeenten 

minstens 3.  

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

specifiek bepaalde doelgroep.   

5) 65,56 % van de ter beschikking gestelde middelen (2.000.000 euro) werden 

verstrekt tijdens het 6e werkjaar. 

6) Tijdens het 6e werkjaar werden 164 leningen verstrekt, gemiddeld 13.66 

leningen per maand. 

7) Van de 164 leningen werden 10 leningen verstrekt als 2e of 3e Energielening. 

Hiervoor krijgen we geen vergoeding. 

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

kredietcommissie of werden afgezegd door de aanvrager zelf.  

Voor 4 van deze aanvragen werd een vergoeding verkregen (de helft van de 

normale vergoeding)  doordat het stopzetten gebeurde na status akkoord. 

Voor de andere dossiers kregen we geen vergoeding. 

Aantal leningen per gemeente per werkjaren 

werkjaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totaal 

aantal 

Alveringem 8 6 5 4 6 6 29 

De Panne 10 7 11 12 10 9 50 

Diksmuide 21 3 4 6 9 7 43 

Heuvelland 17 8 9 11 7 6 52 

Houthulst 3 2 6 5 7 6 23 

Ieper 46 39 40 51 41 36 217 

Koekelare 9 6 8 7 10 8 40 

Koksijde 15 6 17 10 11 5 59 



Interlokale Vereniging WHP  werkingsverslag 2017 

50 

Kortemark 7 8 8 8 8 11,5 39 

Lang - Poel 2 8 4 9 8 7 31 

Lo-Reninge 3 2 5 1 2 0 13 

Mesen 8 2 0 3 2 3 15 

Nieuwpoort 14 6 10 9 11 6 50 

Poperinge 40 27 32 28 46 24,5 173 

Veurne 9 11 9 19 12 7,5 60 

Vleteren 10 4 4 5 7 8 30 

Zonnebeke 9 4 7 11 14 13,5 45 

Totaal 231 149 179* 199** 211** 164** 969 

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

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

Vergelijking van gemiddelde leningsbedragen   

 Doelgroep: 9.622,00 euro  

 Niet–doelgroep:  7.538,00 Euro  

 2e of 3e aanvraag: 6.125,00 Euro 

 Totaal: 8.094,00 Euro  

Doelgroep volgens categorie 

Doelgroep op basis 

van  

Effect. 

aantal 

6e 

werk-

jaar 

% 1e 

werk-

jaar 

% 2e 

werk-

jaar 

% 3e 

werk-

jaar 

% 4e 

werk-

jaar 

% 5e 

werk-

jaar 

% 5e 

werk-

jaar 

Verhoogde 

tegemoetkoming 

ziekenfonds 

15 69% 44% 60% 60% 61% 31% 

Bruto - inkomen lager 

dan €18.363,39 (+pp 

ten laste) 

8 16% 38% 23% 26% 31% 17% 

Budgetbeheer of 

begeleiding 
2 9% 15% 11% 9% 7% 4% 

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

SVK 6 0% 0% 5% 5% 2% 1% 

Belastbaar inkomen 3 

jaar geleden < 30640 

Euro 

17 
     

35% 

Totaal 48 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Voor welke energiebesparende ingreep werden de meeste leningen 
aangevraagd? 

Ingreep 

Effect. 

Werk-

jaar 6 

% 

werk-

jaar 1 

% 

werk-

jaar 2 

% 

werk-

jaar 3 

% 

werk-

jaar 4 

% 

werk-

jaar 5 

% 

werk-

jaar 6 
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Zonnepanelen 70 
   

7% 26% 36% 

Dakisolatie 21 17% 13% 20% 22% 20% 19% 

Hr glas 34 33% 31% 31% 28% 20% 18% 

Hr ketel 36 29% 22% 18% 21% 13% 11% 

Zonneboiler 7 10% 11% 9% 6% 5% 7% 

Muurisolatie 13 6% 7% 10% 10% 8% 4% 

Pelletkachel 6 1% 6% 6% 2% 4% 3% 

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

Warmtepomp 
 

1% 2% 1% 0% 1% 1% 

Ventilatie 1 
    0% 1% 

Huishoudtoestell

en 
1 

   
0% 

2% 
0% 

TOTAAL 192 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Opmerking:  
Vanaf 1/07/2015 komen ook zonnepanelen in aanmerking voor een 

energielening.  
Per lening kunnen  meerdere ingrepen aangevraagd en goedgekeurd worden. 
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Tijdsverdeling van het 
intergemeentelijk personeel. 



Interlokale Vereniging WHP  werkingsverslag 2017 

54 

  



Interlokale Vereniging WHP  werkingsverslag 2017 

55 

A. Westhoekoverleg 

De inspanningen van het personeel van Westhoekoverleg richten zich in de 
eerste plaats op het geheel van de 18 gemeenten en zijn moeilijk toe te wijzen 
aan individuele gemeenten. 
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B. WoonWinkel West 

Zitdagen in de gemeenten   
 

 andere beleid huisvesting huren sociaal totaal 

Alveringem 4 3 293 11 60 371 

Diksmuide 0 53 399 12 514 978 

Houthulst 3 30 259 27 213 532 

Kortemark 7 71 664 17 255 1014 

Lo-Reninge 1 4 218 3 36 262 

Veurne 0 73 369 12 153 607 

totaal 15 234 2202 82 1231 3764 

Andere 
gemeenten 

1 9 1 2 127 140 

Algemeen 
totaal 

16 243 2203 84 1358 3904 

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal vragen per doelstelling: 

 

Doelstelling # 

vragen 

Doelstelling # 

vragen 

Beleid  Huisvesting  

Bezettingsnormen 0 Attest voldoende 
huisvesting 

0 

Conformiteitsattest 22 Crisisopvang 1 

Info beleidsmaatregelen  

huisvesting 

0 Energie 724 

Bouwvergunning 1 

Kwaliteitsnormen en –

problemen 

135 Energielening 426 

Leegstand 23 Kwaliteit woonomgeving 3 

Ongeschikt/onbewoonbaarh
eid 

46 Premies 1002 

Verwaarlozing 8 Verkopen en kopen woning 1 

  Woningaanpassing/levensla
ng wonen 

0 

  Luchtthermografie 44 

totaal 234 totaal 2202 

    

Sociaal  Huur  

Sociaal huren SHM en SVK 1220 Gerechtelijke procedure 
uithuiszetting 

0 

Sociaal kopen 7 Huuraangelegenheden 82 

Sociaal lenen 4 totaal 82 

totaal 1231   

  Andere 15 

     

Totaal aantal woonvragen 3764    
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Vergelijking aantal woonvragen met voorgaande jaren: 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Beleid 776 221* 244 191 282 234 

Huisvesting 2011 2069 2120 2227 2427 2202 

Huur 178 82 96 63 102 82 

Sociaal 1286 1203 1011 1016 1027 1231 

Andere 2 14 9 13 13 15 

Totaal 4253 3589 3480 3510 3851 3764 

 
Algemene conclusies 

 na de hele sterke groei van 2016, is er een lichte daling 
 op de meeste domeinen is er een daling, enkel op het sociaal  domein is er 

een sterke groei (+204 vragen) 

 de vragen i.v.m.: 
 de energie zijn lichtjes gestegen; dit zijn voor 90% vragen over de 

groepsaankoop van de provincie 
 het CA zijn van 8 naar 22 gestegen; dit is nog niet veel maar er is een 

positieve flow waar te nemen;  

 de huuraangelegenheden zijn met een 1/5 verminderd ; er zijn wel meer 
doorverwijzingen naar de Huurdersbond ; het aantal dossiers is bij de 

Huurdersbond gestegen met 17%  
 de vragen omtrent ongeschikt- en onbewoonbaarheid zijn bijna gehalveerd  

 we wensen aan te halen dat de woonvragen van de prioritaire doelgroep en de 

kwaliteitsonderzoeken een grotere tijdsinvestering vragen dan de puur 
informatieve vragen die geregistreerd worden; dit kan helaas niet helemaal 

worden aangetoond in de huidige statistieken evenals de samenwerking 
(overleg, informatie-uitwisseling,…) met andere sociale diensten  

 

Klanten uit de prioritaire doelgroep   
Van het totaal aantal klanten (1531) in 2017 behoorden 103  mensen tot de 

prioritaire doelgroep 
 
Aantal klanten volgens leeftijdscategorie: 

 Het grootste deel van de klanten bevindt zich zoals voorgaande jaren in de 
leeftijdscategorie 25 tot 60 jaar; 

 het aantal <25 jaar is opnieuw lichtjes gestegen tegenover vorig jaar 
 het aantal klanten van > 60 jaar is nog altijd 1/5 van het totaal aantal klanten 
 

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

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

merken we een stijging t.o.v. 2013 van het aantal dossiers met 16,67% en een 
hele sterke stijging van het aantal klantencontacten nl. met 52%.Voor 2015 
merken we opnieuw een daling zowel bij het aantal dossiers, als bij het aantal 

contacten. De cijfers van 2016 zijn praktisch status quo gebleven. In 2017 
merken we opnieuw een lichte stijging. 
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De HB biedt ook de nodige ondersteuning van WW W; de cliënten die in moeilijke 
- juridische - situaties verkeren, worden door verwezen naar de HB. 

 
Het contract met de HB werd in 2017 verlengd tot eind 2019. 
 

 
 

 

 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

aantal dossiers 57 78 91 65 59 69 

aantal contacten 127 125 190 134 131 139 
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C. Jeugd 

De inzet van de projectcoördinator situeert zich in de eerste plaats op 
streekniveau.  De activiteiten ontwikkelt in het kader van overleg, afstemming en 
vertegenwoordiging hebben een return voor de 15 aangesloten 

Westhoekgemeenten.  
 

In 2017 werd door de projectcoördinator gewerkt aan verschillende projecten 
(zie tabel pagina 41-45).  Deze projecten waren steeds op meerdere gemeenten 
gericht. 
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D. 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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E. Energielening Westhoek 

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

Westhoekoverleg ontvangt werkingsmiddelen van de achttien 
Westhoekgemeenten.  Op basis van het nieuwe protocol werd in 2017 90 
eurocent per inwoner bijeengebracht.  Het budget voor 2017 bedroeg 

196.644,20 euro. 
 

In het kader van de werking van Westhoekoverleg werd in 2017 352.607,28 euro 
uitgegeven.  Verdere verduidelijking in onderstaande tabel. 
 

Uitgaven 

Werking € 162.020,74 

Jeugd € 72.256,21 

Welzijn € 36.003,74 

Sociale Economie € 44.914,25 

Totaal € 352.607,28 

  
Inkomsten 

Gemeentelijke bijdrage € 196.644.20 

SO RESOC € 16.892.79 

Jeugdforum € 34.514,36 

Welzijn € 59.299,00 

Sociale Economie € 44.914,25 

Overige € 4.242,02 

  
Totaal € 356.506,62 

  
Verschil € 3.899,34 

 

Eind 2017 bedroeg het eigen vermogen op de balans 350.961,20 euro. 

De tewerkstelling van het personeel van Westhoekoverleg gebeurt via de WVI als 
beherende partner van de interlokale vereniging.   
 

De kostprijs verbonden aan deze tewerkstelling wordt op een kostenverdelende 
wijze vergoed door de 18 Westhoekgemeenten aan de WVI. 
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B. 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 249.839,65 

werkingskosten 33.850,76 

Totaal 283.690,41 

  

Inkomsten 

Subsidies Wonen Vlaanderen 74.565,37 

Inbreng gemeenten personeel 125.274,28 

Extra inbreng Diksmuide personeel 50.000,00 

Inbreng gemeenten werkingskosten 31.595,24 

Inbreng gemeenten software 2.255,52 

Totaal 283.690,41 

 
 
De gemeenten dragen bij tot het project met volgende verdeelsleutel: 

 

gemeente bevolking bijdrage 

Alveringem 4976 8,52% 

Diksmuide 16535 28,30% 

Houthulst 9922 16,98% 

Kortemark 12319 21,08% 

Lo-Reninge 3300 5,65% 

Veurne 11378 19,47% 

Totaal werkingsgebied 58430 100% 
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C. Jeugd 

De stad Diksmuide stond, als beherende partner in de Interlokale Vereniging 
Westhoekpersoneel, in voor de aanwerving van een projectcoördinator.   
 

In 2017 werd de werking gefinancierd door Leader en de participerende 
gemeenten. 

 
In 2017 gaf Stad Diksmuide € 47.548,66 uit als beherende partner van de 
interlokale vereniging Westhoekpersoneel in het kader van de 

personeelsuitgaven van de projectcoördinator jeugd in de Westhoek. 
 

Inkomsten 

Leader 12.826,92 

Deelnemende gemeenten 21.687,44 

Totaal 34.514,36 

 

Uitgaven 

Personeel 47.548,66 

Werking 24.707,55 

Totaal 72.256,21 
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D. Welzijn in de Westhoek 

 

Inkomsten 

Bijdrage publieke sector 25.099,00 

Bijdrage private sector 4.200,00 

Provincie West-Vlaanderen 30.000,00 

Sociale Maribel en VIA 6039,09 

Sociale Economie Westhoek 44.914,25 

Totaal 104.213,25 

 

Uitgaven 

Werkings- en personeelskosten 36.003,74 

Sociale Economie Westhoek 44.914,25 

Totaal 80.917,99 
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E. Energielening Westhoek 

Resultaat 6e werkjaar 

 

Totale inkomsten 86.654,98 

Totale kosten 70.139,73 

Resultaat 6e werkjaar 16.515,25 

 

Resultaat na 6 werkjaren 
 

jaargang 

Inkomsten 

uit 
leningen 

Extra 
inkomsten 

uitgaven / 
kosten 

(interesten en 

provisie inbegrepen) 

opstart-vergoeding 19267,00   76015,00 

Werkjaar 1 

nov 11 - jan 13 
87247,00 0    

Werkjaar 2 

feb 13- jan 14 
56100,00 9017,05 60029,39 

Werkjaar 3 

feb 14 - jan 15 
73596,00 9623,69 62028,32 

Werkjaar 4 

feb 15 - dec 15 
68810,00 16272 57746 

Werkjaar 5 

jan 16 - dec 16 
79099,89 6571,88 69811,63 

verrekening oude - 

nieuwe vergoeding jaar 
2016 - extra 2 

8455,00     

Werkjaar 6 

jan 17 - sept 17 
50637,80   51333,58 

  
    

overschot na 6 jaar (op 

30/09/2017) 
80011,39     

Overschrijving naar 
rekening 
Westhoekoverleg 

-80011,39     

        

Startsituatie op 
01/10/2017 

0,00     

okt 17 - dec 17 28738,43 7572,55 18806,15 

tussentijdse toestand 
31/12/2017 overschot 

17504,83     
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Opmerkingen 
1) Op 12/12/2017 werd de betaling uitgevoerd van 80.011.39 Euro op de 

rekening van het Westhoekoverleg. 
2) In de kosten wordt jaarlijks een provisie van 3000 euro voorzien voor het 

beheer van de dossiers gedurende de 5 jaar na een eventuele stopzetting van 

het project Energielening Westhoek. Zo hebben we na 6 werkjaren reeds een 
totale provisie van 18000 Euro. De overschrijving van deze middelen van 

OCMW Poperinge naar Westhoekoverleg werd gedaan op 31/01/2018. 
3) Op 30/09/2017 zitten we dus met een nieuwe startsituatie. Geen reserves 

meer aanwezig bij OCMW Poperinge. Alle reserves werden overgeschreven op 

rekening van Westhoekoverleg: 98011.39 Euro. 
4) Dit mooie resultaat is enkel mogelijk geweest dankzij een sterke organisatie, 

inbedding en veel gedrevenheid bij de medewerkers van de lokale besturen en 
woonwinkels! 
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Bijlagen 
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Bijlage 1: agenda algemene vergaderingen 

City Nieuwpoort, 20 januari 2017 

Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 16 december 2016 

 
Werking Westhoekoverleg 

 Overdracht voorzitterschap; 
 Intergemeentelijke samenwerking inventarisatie, controle en herstel van 

brandkranen; 

 Informatieveiligheid in de Westhoekgemeenten: stand van zaken 
 Parlementaire vraag Ann Vanheste m.b.t. vervoersplan NMBS: ter 

kennisgeving; 
 

Witboek beleidsplan ruimte Vlaanderen 
Toelichting door David Vandecasteele (WVI)  

 

Economische activiteiten in landelijk gebied, IPO-advies 
 
Varia. 

Streekhuis Westhoek, 17 februari 2017 

Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 20 januari 2017 

 
Werking Westhoekoverleg 
 Reactie Westhoekoverleg op witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: ter 

kennisgeving; 
 Reactie Westhoekoverleg n.a.v. aanpassing vervoersplan NMBS: ter 

kennisgeving; 
 Vernieuwing regelgeving parochiekerkenplannen: gevolgen voor gemeenten; 
 Safesoil: stand van zaken opstart SBO-project UGent m.b.t. de opruiming van 

oorlogsmunitie; 
Toelichting door Marc Lewyllie, burgemeester Heuvelland 

 Inventarisering en onderhoud waterhydranten: stand van zaken; 
 Invulling functie handhavingsambtenaar in Westhoekgemeenten: stand van 

zaken; 

 Invoering omgevingsvergunning: overzicht Westhoekgemeenten; 
 Provinciale belasting op tweede verblijven: uitwisseling; 

 
Streekwerking Westhoek: 
 Subsidiemogelijkheden in het kader van omgevingskwaliteit en 

plattelandsplus: stand van zaken en resterende mogelijkheden; 
Toelichting door Wouter Bertier, Leadersecretariaat Westhoek 

 

Varia  
 De Lovie baat dorpspunt uit in Beveren aan de IJzer 
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 Secretarissenoverleg Westhoek: verslagen 
 Evolutie postpunten Westhoek: stand van zaken door BPost. 

Streekhuis Westhoek, 17 maart 2017 

Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 17 februari 2017 

 
Werking Westhoekoverleg 
 Secretarissenoverleg Westhoek 

 Ondersteuning steunpunt landelijke gemeenten VVSG door coördinator 
Westhoekoverleg; 

 Mededelingen 
o Reactie Westhoekoverleg n.a.v. aanpassing vervoersplan NMBS:  
o Safesoil: stand van zaken opstart SBO-project UGent m.b.t. de opruiming 

van oorlogsmunitie; 
o Inventarisering en onderhoud waterhydranten: stand van zaken; 

o Uitnodiging start werkzaamheden Chartreuse Neuville op 31 maart en 1 
april 

o Regierol Sociale Economie 

o Netwerkvorming ziekenhuizen 
 

Streekwerking Westhoek: 
 Jaarprogramma RESOC Westhoek 

 Brief Werkgroep spoor 
 Mededelingen 

o WINVORM op 24 maart 2017  

o AV EGTS West-Vlaanderen - Flandre Dunkerque / Côte d’Opale op 24 maart 
2017 in Ieper 

o Kennisplatform Intergemeentelijke samenwerking op 4 mei 2017 
 
Varia  

Streekhuis Westhoek, 21 april 2017 

Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 17 maart 2017 

 
Werking Westhoekoverleg 
 Open brief aan de 18 Westhoekburgemeesters 

 Mededelingen 
o Monument Belgische vluchtelingen Chartreuse Neuville 

o Vraag burgemeester Kortenaken i.v.m. witboek BRV 
o Reactie Koksijde op persmededeling steden n.a.v. BRV 
o Aanpassing vervoersplan NMBS 

o Bedeling voedseloverschotteng 
o Netwerkvorming ziekenhuizen 

 Oorlogsmunitie Westhoek 
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Streekwerking Westhoek 
 Goedkeuring partnerschapsovereenkomst i.k.v. ESF-project versterkt 

streekbeleid 
 Samenwerkingsovereenkomst tussen CO7/Achthoek/Westhoekoverleg i.v.m. 

Uitpas 
 Goedkeuring Streekagenda Westhoek 2017-2019 

Toelichting door Bern Paret, Provincie West-Vlaanderen 

 
Ruimte voor ondernemen in West-Vlaanderen 2017-2027 –studie Rebel 
Toelichting door de heren Stephaan Barbery, diensthoofd ruimtelijke planning Provincie ; 

Tim Van Beveren, dienst ruimtelijke planning Provincie ; Tom Decock, POM West-

Vlaanderen. 

 

Varia  
 Bestellen vredesbomen 

Streekhuis Westhoek, 19 mei 2017 

Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 21 april 2017 
 

Werking Westhoekoverleg 
 Secretarissenoverleg verslag 5 mei 2017 – ter kennisgeving 

 OCMW-voorzittersoverleg 28 april 2017 – ter kennisgeving 
 
Werking interlokale vereniging Westhoekpersoneel (WHP) 

 Goedkeuring werkingsverslag 2016 
Beknopte toelichting door Dieter Hoet, Lien De Vos, Joke Putman en Jeroen 

Haghedooren 

 Goedkeuring rekening 2016 en begroting 2017 
 

Streekwerking Westhoek 
 Goedkeuring intentieverklaring Beheer Open Ruimte n.a.v. 25 jaar 

landinrichting De Westhoek 
Korte toelichting door gedeputeerde Guido Decorte 

 Terugkoppeling participatietraject verbinding Ieper-Veurne 
Toelichting door Danny Venus, O2 en Jan De Wel, Departement Mobiliteit en Openbare 

Werken (MOW) 

 
Varia 

 Toekomst Civiele bescherming West-Vlaanderen 
 (pers)uitnodiging UiTPAS Westhoek 

Streekhuis Westhoek, 16 juni 2017 

Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 19 mei 2017 
 

Werking Westhoekoverleg 
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 Ontwikkeling reactie op streekniveau t.a.v. voorstel kernnet, aanvullend net 
en vervoer op maat De Lijn i.k.v. pilootregio basisbereikbaarheid Westhoek 

 Studie Rebel: ontwikkeling reactie Westhoekoverleg 
 Van PWA naar Wijkwerken: stand van zaken 

Toelichting door Lien De Vos 

 Goedkeuring Regierol Sociale Economie 
Toelichting door Lien De Vos 

 T.OP Kustzone 
Korte toelichting door Burgemeester Peter Roose 

 Ontvangst burgemeesters op Kasteel Laken op 27 juni 2017 – praktische 

afspraken 
 
 Correspondentie 

o Begraafplaats Neuville 
o Eenheid Jabbeke Civiele bescherming 

o Brief kilometerheffing 
 

Dialoog met Vlaamse Bouwmeester 
 
Varia 

 Verbinding Ieper-Veurne 

Streekhuis Westhoek, 15 september 2017 

Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 16 juni 2017 
 
Werking Westhoekoverleg 

 Secretarissenoverleg 1 september 2017 
 OCMW-voorzittersoverleg 23 juni 2017 

 Opvolging goedkeuring principebeslissing en verdere stappen ‘van PWA naar 
Wijkwerken’ 
Toelichting door Lien De Vos 

 Afbakening eerstelijnszones, een uitdaging voor de Westhoek 
Toelichting door Lien De Vos 

 Opvolging deelname taxicheques 

 Correspondentie 
o Brief minister Weyts kernnet – aanvullend net 

o Brief De Lijn – reserveringssysteem Belbus 
o Brief aan minister Crevits i.v.m. nieuw decreet leerlingenbegeleiding + 

antwoord 

o Brief aan minister-president Bourgeois n.a.v. dialoog met Vlaamse 
Bouwmeester 

o Brief aan minister Schauvliege i.v.m. positieve en negatieve 
woonreservegebieden 

o Brief Stad Roeselare i.v.m. pilootregio basisbereikbaarheid 

 Van Houtkerque tot Roesbrugge: grenzeloze IJzer – Grensoverschrijdend 
sportief event langs en op de IJzer op 23 en 24 september 2017 

 Powerpoint oprichting DVV Westhoek 
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Samenwerking Westhoekgemeenten voor opvangcentrum De Passage, 

Alveringem 
Toelichting door Burgemeester Gerard Liefooghe 

 

Bezoekerstromen Westkust-Westhoek, verdere analyse 
Toelichting over de Westkusttoeristen die naar het hinterland trekken 
Toelichting door dhr. Olivier Verhaeghe en Lien Plypo, Westtoer 

 
BizLocator 
Toelichting door Rebecca Verhaeghe, Coördinator detailhandel & KraK West – 

Ondernemerscentra West-Vlaanderen 

 

Varia  
 Kostendelende vereniging intergemeentelijke dienst omgeving 

 Intergemeentelijke informatieveiligheidsconsulent 
 Ruimtelijke ordening in Frankrijk en Vlaanderen 

De Kroon Esen, 22 september 2017 

extra algemene vergadering samen met OCMW-voorzitters 

Het vormen van Eerstelijnszones tegen 31 december 2017 

 
De Passage/de Clep Alveringem 
Toelichting door Karolien Avonture 

 
Varia 

Streekhuis Westhoek, 20 oktober 2017 

Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 15 september 2017  
 

Werking Westhoekoverleg 
 Data vergaderingen 2018 

 Secretarissenoverleg 6 oktober 2017 
 OCMW-voorzittersoverleg 22 september 2017 
 Goedkeuring agendapunt 1 en 2 

 Participatietraject verbinding Ieper-Veurne 
 Topregio Kust_stuurgroep 6 

 Oprichting DVV Westhoek 
 Mobiliteit: projecten Transmobil en Mobipunten 

o Steun aan het mobiliteitsproject van autodelen.net, taxistop, 

voetgangersbeweging en Fietsberaad 
o Transmobil 

 Memorandum Westvlaamse milieufederatie 
 Correspondentie 

o Antwoord SEL Oostende-Veurne en SEL Midden-West-Vlaanderen op 

schrijven ivm vorming Eerstelijnszones 
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 Mededelingen 
o Informatieveiligheidsconsulent 

o Onderhoud waterhydranten: s.v.z. gezamenlijke aanbesteding 
Watergroepgemeenten 

 
Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel: stand van zaken m.b.t. de uitvoering 
van aanvullende overeenkomsten: 

 Welzijn: o.m. regierol sociale economie, wijk-werken, eerstelijnszones 
o Netwerkmoment Welzijn in de Westhoek en sociale economie op 29 

september 2017 
o Samen tegen schooluitval op 19 oktober 2017 
o Regierol Sociale Economie 

o  ‘van PWA naar Wijkwerken’  
o Overleg afbakening eerstelijnszones, een uitdaging voor de Westhoek 

o Subsidiemogelijkheden voor jeugdhulp van minister Vandeurzen 
 Forum Jeugd in de Westhoek: o.m.taxicheques, Art.19, Jobbeurzen  

o Opvolging deelname taxicheques 

o Art 19 in de herfstvakantie 
o Deelname aan de Westhoek Boulevard 

 Energielening: Samenwerkingsovereenkomst OCMW Poperinge/Vlaams 
Energieagentschap (VEA) 

 
Startnota stedelijke motor van RESOC Westhoek (o.m. Woontours en 
onderzoeksopdracht UGent/KUL m.b.t. (financiering) centrumfuncties) 
Korte toelichting door Sigrid Verhaeghe 

 
Varia  

 11% meer lestijden voor academies in de Westhoek 

Streekhuis Westhoek, 17 november 2017 

Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 20 oktober 2017  
Werking Westhoekoverleg 
 Secretarissenoverleg 10 november 2017 

 
Participatietraject verbinding Ieper-Veurne 

 
Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel: Welzijnsplatform 
 Wijk-werken 

Goedkeuring aanvullende overeenkomst wijk-werken Interlokale Vereniging 
Westhoekpersoneel. 

 Eerstelijnszones: Toelichting aanpak  
Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) centraal West-Vlaanderen door Sofie Corteel, 

coördinator en  

Samenwerkingsinitiatief Eerste Lijn (SEL) Midden West-Vlaanderen door Ann Van 

Wanzeele, hoofdcoördinator. 

 Samenwerkingsverband jeugdhulp Westhoek 

Goedkeuring kernpartnerschap Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel. 
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Pilootregio Basisbereikbaarheid 

Bespreking ontwerpbesluit vervoersregioraad m.b.t. treinnet, kernnet, 
aanvullend net, vervoer op maat, budgettair kader en algemeen functioneren 

hiërarchisch netwerk en vervolgtraject; 
Toelichting door Margo Swerts, wvi 

 

Correspondentie 
 Overleg kabinet Schauvliege en antwoord minister Schauvliege en Bourgeois 

 Europa en de oorlogsmonumenten van de Westhoek 
 Motie Vleteren omtrent het vervoersaanbod van de Lijn in het algemeen 

belbusregeling 

 
Varia 

Stadhuis Diksmuide, 22 december 2017 

Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 17 november 2017  
 

Werking Westhoekoverleg 
 Secretarissenoverleg 8 december 2017 

 Overleg kabinet Schauvliege op 20 december 2017 
 Participatietraject verbinding Ieper-Veurne 

Naar een N8-akkooord met streekpartners 

 ‘Monument vergeten Belgische Begraafplaats Neuville-sous-Montreuil’ 
 Onderhoud Waterhydranten: toewijzing van de opdracht door Stad Poperinge 

t.b.v. Watergroepgemeenten Westhoek. 
 Werking schadecommissie landbouwgewassen 
 Financiering MUG-heli Provincie West-Vlaanderen 

 Pilootregio basisbereikbaarheid: goedkeuring ontwerpbesluit n.a.v. de 
invoering van basisbereikbaarheid in de Westhoek 

Regiomarketingcampagne Westhoek. De Nieuwe Wereld: tussentijdse evaluatie 
Toelichting door Sigrid Verhaeghe, coördinator RESOC Westhoek. 

 

Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel: stand van zaken werking 
 Wijk-werken – vaststelling op activiteitenlijst 

 Eerstelijnszones: stand van zaken 
 Samenwerkingsverband jeugdhulp Westhoek: dossier 1gezin1plan Westhoek 
 Energielening Westhoek: stand van zaken 

 
Varia  

 T.OP Kustzone 
 Motie Ieper omtrent het vervoersaanbod van De Lijn in het algemeen en de 

belbusregeling in het bijzonder 

 Safesoil 

  



Interlokale Vereniging WHP bijlagen werkingsverslag 2017 

80 

 

  



Interlokale Vereniging WHP bijlagen werkingsverslag 2017 

81 

 

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

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

LARIDON Lies X X X V X X X X X X X 

LEWYLLIE Marc X X V X X X X X X X X 

VANSTEENKISTE Ann X X X X X X X X X X X 

DURNEZ Jan  X 
  

V Cloet V 
Deltou

r 
V X 

Deso
mer 

Deso
mer 

LANSENS Patrick X X X V X X V V 
 

V  

VAN DEN BUSSCHE 
Marc 

V 
Ansee
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X V 

  
 

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

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

MORLION Lode X X X 
Merle
vede 

X X 
Corne

tte 
X X X X 

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

VANDEN BROUCKE 
Geert 

X X X X X X X X V X X 

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

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

MOURISSE Stephan X X X X V X V V X X X 

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

SIOEN Dirk X X 
 

X X X X V X X X 

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

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

DEPRAETERE Stefan X V X X X X X X X X X 

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

Streekhuis Westhoek, 13 januari 2017 

Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd. 4 december 2016. 

 
Werking Westhoekoverleg: 

 Overdracht voorzitterschap: praktische afspraken; 
 Secretarissenoverleg: verslag 2 december ’16 en agenda 13 januari ’17; 
 Financiering Welzijnsplatform: stand van zaken; 

 Economische activiteiten in landelijk gebied, IPO-advies: ter kennisgeving; 
 Voorstel samenwerking regionale landschappen Westhoek, goedgekeurd 

voorstel R.v.Best. 7/12/2016: ter kennisgeving; 
 Insteek door Westhoekoverleg t.b.v. jaarprogramma Resoc Westhoek; 

 Rekening rijden (RR): ter kennisgeving; 
 Vlaamse beeldvorming omtrent ‘platteland’: ter kennisgeving 
 Antwoord PZ Westkust op schrijven Westhoekoverleg inzake handhaving 

milieu- en stedenbouwkundige overtredingen; 
 Gemeentetest ‘Nieuwsblad’: ter kennisgeving; 

 Afbouw postpunten Westhoek 
 Doven openbare verlichting op gewestwegen 
 

Agenda AV 20 januari ’17 
 

Varia 
 Witboek beleidsplan ruimte Vlaanderen 
 Vervoersplan NMBS 

Streekhuis Westhoek, 3 februari 2017 

Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd. 13 januari 2017. 

 
Werking Westhoekoverleg: 
 Secretarissenoverleg: verslag 13 januari 2017 en agenda 3 februari 2017; 

 Vergeten Begraafplaats Neuville  
 Witboek beleidsplan ruimte Vlaanderen – reacties vanuit de 

Westhoekgemeenten 
 Voorstellen studie ‘Vraag naar bedrijventerreinen’ 
 Kerkenbeleidsplannen Westhoek 

 Vervoersregioraad pilootregio Westhoek: stand van zaken 
 Safesoil: stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling van een SBO-project UGent 

m.b.t. opruiming oorlogsmunitie; 
 Omloop de Westhoek: inschatting haalbaarheid 
 

Streekwerking Westhoek 
 Plattelandsplus Westhoek 

 Organisatie regionaal overleg milieu WVI : ter kennisgeving 
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 Reactie t.a.v. NMBS n.a.v. aanpassing vervoersplan 
 

Oprichting Intercommunale Westhoek 
Bespreking ontwerpstatuten en bestuursplan. 

 
Agenda algemene vergadering 17 februari 2017 
 

Varia 
 Invoering omgevingsvergunning: stand van zaken Westhoek 

 Samenwerking landelijke gemeenten VVSG 

Streekhuis Westhoek, 3 maart 2017 

Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd. 3 februari 2017. 

 
Samenwerking met steunpunt landelijke gemeenten VVSG 

 
Oprichting Intercommunale Westhoek 
Verdere bespreking ontwerpstatuten en bestuursplan. 

 
Werking Westhoekoverleg: 

 Secretarissenoverleg: verslag 3 februari 2017 en agenda 10 maart 2017; 
 Vergeten Begraafplaats Neuville: cofinanciering monument; 

 BRV: oproep burgemeester Kortenaken 
 
Streekwerking Westhoek 

 Insteek t.b.v. jaarprogramma 2017 RESOC Westhoek 
 Organisatie AV en DB EGTS West-Vlaanderen – Flandre Dunkerque / Côte 

d’Opale 
 T.OP Kustzone – Stuurgroep 4 
 Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking WVI 

 Stedenoverleg Westhoek 
 Westkustoverleg 

 
Agenda’s algemene vergaderingen 2017  
 

Varia 
 Opvang in voormalig RVT De Clep 

 Reactie Koksijde op persmededeling 

Streekhuis Westhoek, 7 april 2017 

Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd. 3 maart 2017. 

 
Werking Westhoekoverleg 

 Open brief aan de 18 Westhoekburgemeesters 
 Het participatietraject over de N8 Ieper-Veurne 
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 Secretarissenoverleg: verslag 10 maart 2017 en agenda 7 april 2017; 
 Bedeling voedseloverschotten 

 Netwerkvorming ziekenhuizen 
 Persconferentie Energielening Westhoek 

 
Interlokale vereniging WHP 
 Jaarverslag 2016 

 Afrekening 2016 – Begroting 2017 
 

Streekwerking Westhoek 
 Roadshow NMBS vervoersplan 23 maart 2017 
 Safesoil 3 april 2017 – terugkoppeling 

 Goedkeuring Partnerschapsovereenkomst i.k.v. ESF-project versterkt 
streekbeleid 

 Goedkeuring streekagenda Westhoek 2017-2019 
Toelichting door Bern Paret 

 Goedkeuring intentieverklaring Beheer Open Ruimte n.a.v. 25 jaar 

landinrichting De Westhoek 
Toelichting door Bern Paret 

 

Agenda’s algemene vergaderingen 2017  
 

Varia 
 Samenwerkingsovereenkomst tussen CO7/Achthoek/Westhoekoverleg i.v.m. 

Uitpas 

 Overeenkomst 

Streekhuis Westhoek, 5 mei 2017 

Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd. 7 april 2017. 
 

Werking Westhoekoverleg: 
 Wijziging beheerders financiële rekening / bankkaart / betalingen / betalingen 
 Secretarissenoverleg: agenda 5 mei 2017; 

 OCMW-voorzittersoverleg: agenda 28 april 2017 
 Vervoersplan NMBS 

 Studie Rebel: opvolging algemene vergadering  
 
Interlokale vereniging WHP 

 Jaarverslag 2016 
 Afrekening 2016 en begroting 2017 

 Energielening Westhoek: bespreking toekomstperspectieven en overdracht 
reserves. 
In aanwezigheid van Marieke Cloet en Jan Leicher 

 
Streekwerking Westhoek 

 Goedkeuring intentieverklaring Beheer Open Ruimte n.a.v. 25 jaar 
landinrichting De Westhoek 
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 Opvolging werking vervoersregioraad: voorstel. 
 

Oprichting Intercommunale Westhoek 
 

Agenda’s algemene vergaderingen 2017  
 
Varia 

 Europese gedachte aan militaire kerkhoven 
 Vergeten begraafplaats Neuville 

 Eandis – warmtenetten 

Streekhuis Westhoek, 19 mei 2017 

Energielening Westhoek: bespreking toekomstperspectieven en overdracht 

reserves. 
In aanwezigheid van Marieke Cloet en Jan Leicher 

Streekhuis Westhoek, 2 juni 2017 

Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd.7 april2017 en 19 mei 2017. 
 

Werking Westhoekoverleg 
 Wijziging beheerders financiële rekening / bankkaart / betalingen / betalingen 

 Aanbod Eandis inzake warmtenetten 
 Correspondentie 

o Vervoersplan NMBS – ter kennisgeving 
o Europese gedachte aan militaire begraafplaatsen 
o Begraafplaats Neuville 

o Eenheid Jabbeke Civiele bescherming 
o Goedkeuring Regierol Sociale Economie 

 
Stand van zaken oprichting DVV Westhoek 
 Opvolging reactie Agentschap Binnenlands Bestuur 

 BTW problematiek 
 

Streekwerking Westhoek 
 Voorbereiding MAC Leader op 9 juni 2016 
 

Agenda algemene vergaderingen 2017 
 

Ontwikkeling Westhoekreactie op voorstel kernnet i.k.v. pilootregio 
basisbereikbaarheid 
In aanwezigheid van Burgemeester Peter Roose en Margo Swerts 

 
Varia 

 Ontvangst burgemeesters op het Koninklijk Kasteel te Laken 
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 Gevolgen kilometerheffing vrachtverkeer 
Toelichting door Margo Swerts 

 T.OP Kustzone 
 Van PWA naar wijkwerk 

Streekhuis Westhoek, 7 juli 2017 

Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd.2 juni 2017. 
 

Werking Westhoekoverleg 
 Opvolging dialoog met Vlaamse Bouwmeester; 

 Goedkeuring principebeslissing colleges m.b.t. verdere uitwerking wijkwerken 
in de regio; 
Toelichting door Lien De Vos 

 Indeling eerstelijnszones voor gezondheid en welzijn tegen 31/12/2017: stand 
van zaken; 
Toelichting door Lien De Vos. 

 Reactie Westhoekoverleg op het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding. 
 Gemeentelijk advies over woonreservegebieden 

 Correspondentie 
o Stad Roeselare i.v.m. pilootregio Westhoek voor basisbereikbaarheid; 
o Email N8 Ieper-Veurne – vervolgtraject na tweedaagse dialoogmarkt 

o Email Danny Delcambre i.v.m. Belgische begraafplaats Neuville s. 
Montreuil; 

o Email Verstraete Quentin i.v.m. Taskforce Vluchtelingen. 
 Oprichting DVV Westhoek: terugkoppeling van het gesprek met Agentschap 

Binnenlands Bestuur (ABB) op 6 juli ’17; 

 
Agenda algemene vergaderingen najaar 

 
Varia 
 Restmiddelen Energielening Westhoek 

Streekhuis Westhoek, 6 oktober 2017 

Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd.7 juli 2017. 

 
Werking Westhoekoverleg 
 Data vergaderingen 2018 

 Participatietraject verbinding Ieper-Veurne 
 Mobiliteit: 

o Steun aan het mobiliteitsproject van autodelen.net, Taxistop, 
voetgangersbeweging en Fietsberaad 

o Transmobil 

 Topregio Kust_stuurgroep 6 
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Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel: stand van zaken m.b.t. de uitvoering 
van aanvullende overeenkomsten: 

 Energielening: Samenwerkingsovereenkomst OCMW Poperinge/Vlaams 
Energieagentschap (VEA) 

 Welzijnsplatform: stand van zaken algemene werking, ontwikkeling regierol 
sociale economie en opstart ‘wijk-werken’.  
o Netwerkmoment Welzijn in de Westhoek en sociale economie op 29 

september 2017 
o Samen tegen schooluitval op 19 oktober 2017 

o Regierol sociale economie 
o Van PWA naar Wijkwerken  

 Forum Jeugd in de Westhoek: nieuwe acties  

o Art. 19 in de herfstvakantie 
o Taxicheques 

 
Streekwerking Westhoek 
 Advies m.b.t. ruimte om te ondernemen 2017-2027 van RESOC Westhoek 

 Pre-advies 
 Startnota stedelijke motor van RESOC Westhoek (o.m. Woontours en 

onderzoeksopdracht UGent/KUL m.b.t. (financiering) centrumfuncties) 
 Memorandum Westvlaamse milieufederatie 

 
Agenda AV 20 oktober 2017 
 

Varia 
 Subsidiemogelijkheden voor jeugdhulp van minister Vandeurzen 

Streekhuis Westhoek, 10 november 2017 

Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd. 6 oktober 2017. 
 

Werking Westhoekoverleg 
 Monument vergeten Belgische Begraafplaats 

 Mobiliteit: 
o Participatietraject verbinding Ieper-Veurne 
o Pilootregio Basisbereikbaarheid:  

o Overleg Mobiliteit 24/11/2017. 
 DVV Westhoek 

 Correspondentie 
o Antwoord minister Schauvliege en Bourgeois 
o Europa en de oorlogsmonumenten 

o Email Danielle Godderis-T’Jonck 
 Mededelingen 

o Programma ‘Huizenjagers’ 
o Verslag Westkustoverleg van 11 oktober 
o Verslag Stedenoverleg van 8 september 
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Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel 
 Energielening Westhoek 

 Welzijnsplatform 
o Eerstelijnzones 

o Wijk-werken 
o Subsidie Vandeurzen voor jeugdhulp 

 Forum Jeugd in de Westhoek 

o Taxicheques Staden 
 

Streekwerking Westhoek 
 
Tussentijdse evaluatie regiomarketingcampagne 

 
Agenda AV 17 november 2017 en najaar 

 
Varia 

Streekhuis Westhoek, 1 december 2017 

Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd. 10 november 2017. 
 

Werking Westhoekoverleg 
 Personeel 

 DVV Westhoek: vaststelling oprichtingsdatum 
 Voorbereiding overleg Kabinet Schauvlieghe 20 december 2017 
 Financiering MUG-heli 

 Correspondentie 
o Schrijven aan Jo Vandeurzen i.v.m. eerstelijnszones en antwoord Caroline 

Verlinde en VVSG; 
o Schrijven RESOC i.v.m. ‘vloggers gestart voor gemeenten’; 

 Mededelingen 

o update woonreservergebieden via inforum 
o Opstart werkgroep ‘Monument vergeten Belgische Begraafplaats’ 

o Mobiliteit 
 Terugkoppeling overleg Mobiliteit 24/11/2017; 
 Voorbereiding bezoek Gelderland / Breng Flex; 

 Voorbereiding Stedenoverleg m.b.t. zelfrijdende auto; 
 Verdere besluitvorming m.b.t. ontwerpbesluit vervoersregioraad; 

o Pajopower - coöperatieve rond OV 
 Voorbereiding Mac Leader Westhoek 
 

Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel 
 Energielening Westhoek: bespreking toekomst in aanwezigheid van Jan 

Leicher. 
 Welzijnsplatform 

o Eerstelijnszones: Opvolging besluitvorming lokale besturen na infosessies 

LMN / SEL. 
o Subsidie Vandeurzen voor jeugdhulp: één gezin, één plan – regio Westhoek 
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Agenda AV 15 december 2017 en najaar 

 
Varia 

 N8: uitnodiging finale dialoogtafel 
 Opmerking en suggesties werking schadecommissie 

  



Interlokale Vereniging WHP bijlagen werkingsverslag 2017 

91 

 

Bijlage 4: agenda ‘Vereniging voor 

Gemeentesecretarissen van de Westhoek’ 

Wervik, 13 januari 2017 

Verslag overleg secretarissen 4 december ’16; 

 Opvolging bespreking i-monitor. 
 Zie bijlage 3 bij verslag 

 Opvolging Opdrachtencentrale Poperinge t.b.v. inventarisering en onderhoud 
waterhydranten. 

 
Ontwikkeling IGS Westhoek 
 Intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten: resultaten bespreking colleges 

achthoekgemeenten; 
 Reactie Diensten Gouverneur m.b.t. ‘informatieveiligheid’ 

 Samenwerking gemeenten inzake Taxi Cheques 
Toelichting door Joke Putman, projectcoördinator Forum Jeugd 

 

Digitale maturiteit gemeente: toelichting door IT-dienst Stad Ieper. 
Toelichting en bespreking van het voorbeeld van de Stad Ieper in functie van de 
ontwikkeling van een gezamenlijk traject ter bevordering van de digitale 

maturiteit van Westhoekgemeenten. 
 

Varia 

Streekhuis Westhoek, 3 februari 2017 

Opvolgen en goedkeuring verslag overleg secretarissen 13 jan. '17; 

 Opvolging bespreking i-monitor. 
o Opvolging tabel i-monitor,  

o Schrijven VVSG m.b.t. i-monitor in bijlage, 
o Aanpak Zonnebeke: nota digitale ontwikkeling in bijlage, 

o Samenwerking met VONK, 
o Voorbeelden IV-plannen (reactie Jolien); 

 Opvolging Opdrachtencentrale Poperinge t.b.v. inventarisering en onderhoud 

waterhydranten: nieuwe stand van zaken. 
 IOED Westhoek Noord: stand van zaken na bespreking Westkustoverleg 

 
Ontwikkeling IGS Westhoek 
 Nieuwe voorzitter Westhoekoverleg; 

 Samenvoeging Regionale landschappen Westhoek; 
 Intergemeentelijke Handhavingsambtenaar: vernieuwde stand van zaken; 

 Bespreking voorstel partnerschapsovereenkomst ESF; 
In aanwezigheid van Stéphanie Thybaert, stafmedewerker RESOC Westhoek. 

 Oprichting DVV Westhoek: bespreking ontwerp-statuten en bestuursplan; 

 Reactie Westhoekoverleg n.a.v. Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen; 
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 Reactie Westhoekoverleg n.a.v. aanpassing vervoersplan NMBS; 
 Regierol sociale economie: opvolging bespreking in Gemeenteraden; 

 Invoering omgevingsvergunning: rondvraag; 
 Gemeentelijk kerkenplan 

 
Varia 

Streekhuis Westhoek, 10 maart 2017 

Opvolgen en goedkeuring verslag overleg secretarissen 3 februari '17; 
 Opvolging i-monitor 

o Langemark-Poelkapelle 
o Samenwerking met VONK 

 Oprichting DVV Westhoek 

 Reactie Witboek BRV 
 Naar een insteek voor BRV vanuit Stedenoverleg 

 
Ontwikkeling IGS Westhoek  
 Waterhydranten 

 Regierol sociale economie 
 Intergemeentelijke ambtenaren: stand van zaken 

 
Rondvragen bij Westhoekgemeenten 

 Tewerkstelling op E-niveau 
 Borgsom werken 
 Contractueel versus statutair 

 
RESOC Westhoek 

 Opdracht voor de stedelijke HR-diensten ‘aantrekken van talent’ 
 Jaarprogramma 2017 
 

Mededelingen 
 KIS 

 Mobiliteit 
o Verbinding Ieper-Veurne 
o Transmobil 

o Vervoersregioraad 17 maart 2017: VITO-studie en kernnet 
 Smart Cities op 14 maart 2017 

 
Varia 

Streekhuis Westhoek, 7 april 2017 

Opvolgen en goedkeuring verslag overleg secretarissen 10 maart '17; 
Voorstelling APB VONK 
Toelichting door mevr. Nele Hermie, directeur 
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Ontwikkeling IGS Westhoek  
 Bijgewerkte statuten DVV Westhoek 

 Aanwerving IVC via wvi 
 Waterhydranten 

 Regierol sociale economie 
 
Rondvragen bij Westhoekgemeenten 

 Administratieve rompslomp bij Franse pensioenen 
 HRM-werktafels van VVSG: wie werkt samen met Diksmuide. 

 
Mededelingen 
 Vervolg opleiding regelgeving overheidsopdrachten 

 Samenwerking steunpunt landelijke gemeenten VVSG 
 Kennisplatform intergemeentelijke samenwerking op 4 mei 2017: Hoe 

zorgdiensten in de gemeente verzelfstandigen 
 
Varia. 

 Partnerschapsovereenkomst ESF 
 Svz decreet lokaal bestuur en meer bepaald standpuntinname ECG ivm de 

decretale graden 

Streekhuis Westhoek, 5 mei 2017 

Opvolgen en goedkeuring verslag overleg secretarissen 10 maart '17; 
 
Voorstelling vormings- en begeleidingsaanbod VONK apb en ondersteuning door 

VONK voor informatieveiligheid 
Toelichting door mevr. Nele Hermie, directeur 

 

Werken met uitzendarbeid in de gemeente 
 

Decreet lokaal bestuur en meer bepaald standpuntinname ECG i.v.m. de 
decretale graden. 
 

Ontwikkeling IGS Westhoek  
 Oprichting DVV Westhoek 

 Aanwerving IVC via wvi 
 Waterhydranten 
 Regierol sociale economie 

 
Rondvragen bij Westhoekgemeenten 

 Administratieve rompslomp bij Franse pensioenen 
 HRM-werktafels van VVSG: wie werkt samen met Diksmuide. 
 

Mededelingen 
 Vervolg opleiding regelgeving overheidsopdrachten 

 Samenwerking steunpunt landelijke gemeenten VVSG 
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 Kennisplatform intergemeentelijke samenwerking op 4 mei 2017: Hoe 
zorgdiensten in de gemeente verzelfstandigen 

 
Varia 

Streekhuis Westhoek, 1 september 2017 

Opvolgen en goedkeuring verslag overleg secretarissen 5 mei '17; 
 

Systemen voor audioverslaggeving van gemeenteraad, het voorbeeld NotuBiz 
Toelichting door Martien Bakker en Piet van Meijeren van NotuBiz Nederland 

 
Ontwikkeling IGS Westhoek  
 Oprichting DVV Westhoek 

 Informatieveiligheidsconsulent: vraag Gouverneur 
 Van PWA naar Wijkwerken 

Toelichting door Lien De Vos 

 
Rondvragen/beslissingen Westhoekgemeenten 

 Gemeentelijk advies rond positieve en negatieve woonreservegebieden  
 Project taxicheques in schoot van Forum Jeugd Westhoek 

Toelichting door Joke Putman 
 
Uitwisseling 

Organisatieaudit Gemeente Zonnebeke: toelichting van het verloop en de 
resultaten 
Toelichting door Francis Claeys 

 
Mededelingen 
 Indeling eerstelijnszones voor gezondheid en welzijn 

 Toelichting door Lien De Vos 
 Opleiding onteigeningen door Wim Rasschaert 

 
Varia. 
 Toelichting Taskforce Vluchtelingen Provincie West-Vlaanderen op overleg 

oktober? 

Streekhuis Westhoek, 6 oktober 2017 

Task Force Vluchtelingen 
Toelichting van het project door Lobke Roygens, Beleidsmedewerker Taskforce 

Vluchtelingen West-Vlaanderen (POM West-Vlaanderen) 

In aanwezigheid van de OCMW-secretarissen. 
 
Opvolgen en goedkeuring verslag overleg secretarissen 1 september '17; 

 
Ontwikkeling IGS Westhoek  

 Oprichting DVV Westhoek 
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 Informatieveiligheidsconsulent, s.v.z. aanwerving wvi 
 Opvolging resultaten I-monitor: eindrapport V-ICTOR voor Langemark-

Poelkapelle en Zonnebeke 
 Van PWA naar Wijkwerken 

 Onderhoud waterhydranten: s.v.z. gezamenlijke aanbesteding 
Watergroepgemeenten. 

 

Rondvragen/beslissingen Westhoekgemeenten 
 Gemeentelijk advies rond positieve en negatieve woonreservegebieden 

 Project taxicheques in schoot van Forum Jeugd Westhoek 
 Hospitalisatieverzekering voor gepensioneerde personeelsleden (Veurne) 
 Vergoeding leden examencommissie (Mesen) 

 Model evaluatiereglement Wervik 
 

Uitwisseling 
 Minivoetbalcompetitie voor personeel Westhoekgemeenten (Kortemark) 
 

Mededelingen 
 Samen tegen schooluitval op 19 oktober 2017 

 Indeling eerstelijnszones voor gezondheid en welzijn 
 Samenwerking thuisloosheid: dossier Passage Alveringem 

 Intergemeentelijke ICT Midwest 
 
Vergaderdata 2018 

 
Varia. 

Streekhuis Westhoek, 10 november 2017 

Opvolgen en goedkeuring verslag overleg secretarissen 6 oktober '17; 
 

Model evaluatiereglement Wervik 
 

Ontwikkeling IGS Westhoek  
 Oprichting DVV Westhoek 
 Informatieveiligheidsconsulent 

 Opvolging resultaten I-monitor: eindrapport V-ICTOR voor Langemark-
Poelkapelle en Zonnebeke 

 Wijk-werken 
 
Uitwisseling 

 Minivoetbalcompetitie voor personeel Westhoekgemeenten (Kortemark) 
 

Mededelingen 
 Indeling eerstelijnszones voor gezondheid en welzijn 
 

Varia 
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Poperinge, 8 december 2017 

Opvolgen en goedkeuring verslag overleg secretarissen 10 november '17; 

Opvolging resultaten I-monitor: eindrapport V-ICTOR voor Zonnebeke 
Toelichting door Francis Claeys 

 

Ontwikkeling IGS Westhoek  
 Oprichting DVV Westhoek: ondertekening oprichtingsakte 

 Overlopen oprichtingsprocedure 
 Wijk-werken 

 Oprichting Eerstelijnszones 
 Dossier jeugdhulp 
 Onderhoud waterhydranten 

 Afspraken m.b.t. de verdere aanpak na toewijzing door Poperinge 
 UiTPAS: minimumtarief voor kansengroepen 

 
Uitwisseling 
 Minivoetbalcompetitie voor personeel Westhoekgemeenten (Kortemark) 

 
Mededelingen 

 Overleg met kabinet Schauvliege op 20 december 
 Financiering MUG-heli 
 Verslag gemeentelijk mobiliteitsoverleg Transmobil op 24 november 

 Goedkeuring vervoersplan pilootregio basisbereikbaarheid 
 Tussentijdse evaluatie regiocampagne Westhoek. De nieuwe Wereld  

 Informatieveiligheidsconsulent: samenwerking met VONK 
 
Varia. 

 Vervanging Joke Putman 
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Bijlage 5: agenda overleg OCMW-voorzitters van de 

Westhoek 

Veurne, 24 februari 2017 

Goedkeuring en opvolging verslag vergadering 25 november 2016 

 
Project Accent Jobs 

Toelichting door dhr. Joachim Commeene, projectmanager. 
 

Hervormingen Art. 60 binnen het nieuwe decreet TWE 
 
Heroriëntering Fonds Socioculturele Participatie 

 
Vraag naar samenwerking i.k.v. collectieve acties 

 
Prioriteiten welzijnsplatform 2017 
 

Mededelingen vanuit Westhoekoverleg  
 Van PWA naar Wijkwerk: verdere stappen. 

 Reactie op Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. 
 Mobiliteit: Transmobil, pilootregio basisbereikbaarheid en parlementaire vraag 

Ann Vanheste.  

 Herindeling van de zorgregio’s en netwerken ziekenhuizen. 
 Subsidiemogelijkheden i.k.v. omgevingskwaliteit en plattelandsplus. 

 
Varia  
 Wintegratie 

Ieper, 28 april 2017 

Goedkeuring en opvolging verslag vergadering te Veurne op 24 februari 2017 

 
Voorstelling OCMW Ieper 
 

Voorstelling jaarverslag Energielening Westhoek. 
Toelichting door Jeroen Haghedooren, coördinator Energieleningen 

 
Nieuw decreet Lokaal Bestuur en Lokaal Sociaal Beleid: stand van zaken. 
 

Wijziging woonzorgdecreet: niet-zorgbehoevende partner kan in het 
woonzorgcentrum verblijven bij de zorgbehoevende persoon. 

 
Decreet Tijdelijke werkervaring: 
 Nieuwe regelgeving Art. 60: stand van zaken opvolging binnen de OCMW’s. 

 Van PWA naar Wijkwerk: overleg Wijkwerkmanager. 
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Bewonersbevraging Zonnebeke: resultaten mbt de thema’s zorg en welzijn. 
Toelichting door Maria Vandermeiren, OCMW-voorzitter Zonnebeke 

 
Huizen van het Kind zorgregio Ieper en Poperinge-Vleteren: conceptnota 

anticonceptie en gezinsplanning. 
Toelichting door Charlotte Caron, Coördinator Huis van het Kind Zorgregio Ieper 

 
Proefproject VZW Schuldbemiddeling: uitbreiding van de dienstverlening naar 
juridische eerstelijnsbijstand. 
Toelichting door Ann Mouton, OCMW-secretaris De Panne en Steve Lansens, OCMW-

secretaris Alveringem 

 

Varia  
 Agendapunten volgend OCMW-voorzittersoverleg? 

Hervormingen Persoonsvolgende financiering? Welke info? 
 
Varia 

Nieuwpoort, 23 juni 2017 

Goedkeuring en opvolging verslag vergadering te Ieper op 28 april 2017 

 
Voorstelling OCMW Nieuwpoort 

 
Van PWA naar Wijkwerk  
Toelichting door Fabio Contipelli, VVSG en Veerle Capelle, VDAB 

 
Hervormingen binnen de Eerstelijnsgezondheidszorg en impact op welzijn 
Toelichting door Ann Van Wanzeele, SEL Midden-West-Vlaanderen 

 
Efficiëntieoefening buurtgerichte zorg in landelijke context: pilootproject binnen 

Interreg Partons 2.0. 
 
Regierol Sociale Economie 

Voorstelling goedgekeurde actieplan en verdere stappen 
 

Proefproject VZW Schuldbemiddeling: uitbreiding van de dienstverlening naar 
juridische eerstelijnsbijstand. 
Stand van zaken 

 
Mededelingen Westhoekoverleg 

 Stand van Zaken oprichting Dienstverlenende Vereniging 
 
Varia 

 Agendapunten volgende bijeenkomst 
 Informatie m.b.t. persoonsvolgende financiering 

 Informatie m.b.t. wijzigingen kinderbijslag en gevolgen voor de 

kansengroepen 
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De Kroon Esen, 22 september 2017 
Voor de eerste twee agendapunten waren ook de 
Westhoekburgemeesters aanwezig. 

Het vormen van Eerstelijnszones tegen 31 december 2017 

 
De Passage/de Clep Alveringem 
Toelichting door Karolien Avonture 

 
Goedkeuring en opvolging verslag vergadering te Nieuwpoort op 23 juni 2017 

 
Van PWA naar Wijkwerk - vervolgtraject 
 

Toekomstige Energieleningen Westhoek - Vernieuwde regelgeving 
 

Jongerenwelzijn: oproep tot structurele uitbreiding van de middelen 
 
Task Force Vluchtelingen 
Toelichting van het project door Lobke Roygens, Beleidsmedewerker Taskforce 

Vluchtelingen West-Vlaanderen 

 

Mededelingen Westhoekoverleg 
 4 september: OCMW-diensthoofdenoverleg – samenvatting bijeenkomst 

 16 september: Burgemeestersoverleg – samenvatting bijeenkomst 
 Vervoersregio Westhoek – stand van zaken 
 Regierol Sociale Economie Stand van Zaken 

 Stand van zaken DVV Westhoek 
 

Varia 
 Netwerkmoment Welzijnsplatform 29 september 2017 
 Netwerkmoment Samen tegen Schooluitval Westhoek op 19 oktober 2017 

 S.v.z. project eerstelijnsbijstand 
 Kandidaturen raad van bestuur SEL MWL: zijn er nog andere OCMW’s uit de 

Westhoek die zich kandidaat stellen? 

Langemark-Poelkapelle, 25 november 2017 

Goedkeuring en opvolging verslag vergadering te Diksmuide (Esen) op 22 
september 2017 
 

Voorstelling OCMW Langemark-Poelkapelle 
 

Bewegen op Verwijzing 
Toelichting van Logo Brugge-Oostende m.b.t. de implementatie van dit project in 

Vlaamse gemeenten door Ingeborg Vandenbussche  

 
Vormen van Eerstelijnszones 



Interlokale Vereniging WHP bijlagen werkingsverslag 2017 

100 

 

Stand van Zaken dossier SEL Midden-West-Vlaanderen en LMN Centraal West-
Vlaanderen door Ann Van Wanzeele (SEL) en Sofie Corteel (LMN) 

 
Mededelingen Westhoekoverleg 

 Van PWA naar Wijk-werken 
 Aanvullende overeenkomst Wijk-werken Westhoek 
 Dossier samenwerking Jeugdhulp Westhoek 

 Regiostrategie dak- en thuisloosheid voor de Westhoek 
 Inkanteling OCMW in gemeente 

 
Reglementen verhuur sociale woningen buiten het sociaal huurstelsel. 
OCMW Lo-Reninge is op zoek naar inspirerende voorbeelden voor de opmaak van 

een eigen verhuurreglement voor het Gasthuis. Ook enkele andere OCMW’s zijn 
hun toewijzingsreglementen onder de loep aan het nemen. Dus een interessant 

punt van overleg. 
 
Varia  

Voorstel data 2018 
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