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

1. De beleidsdomeinen van de Interlokale Vereniging in 2007.
De Interlokale Vereniging was in 2007 actief op drie beleidsdomeinen, zijnde woonbeleid,
milieubeleid en ruimtelijke ordening.

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

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

3. Woonbeleid.
In het najaar van 2007 is volop gewerkt aan de opmaak van een nieuwe aanvullende overeenkomst
voor woonbeleid door de Provincie West-Vlaanderen. Einde 2007 is deze aanvullende overeenkomst
goedgekeurd door de gemeenten Alveringem, Lo-Reninge, Veurne, Diksmuide en Houthulst. De
nieuwe leden Veurne, Diksmuide en Alveringem traden toe tot de Interlokale Vereniging door de
goedkeuring van de algemene overeenkomst.
Voor deze aanvullende overeenkomst zullen – gespreid over 3 jaar – 3 voltijds equivalenten worden
aangeworven: een coördinator, een woonwinkelmedewerker, een technisch medewerker en 2
halftijdse equivalenten: een loketbediende en een administratief bediende. In 2008 wordt overgegaan
tot de aanwerving van een coördinator en een woonwinkelmedewerker.
De intergemeentelijke woonambtenaren zullen actief zijn rond de volgende opdrachten:
geven van basisinformatie wonen
sociaal advies
technisch advies
begeleiden van zwakkere doelgroepen
sensibiliseren van particulieren en professionelen i.v.m. wonen
oprichten en faciliteren van een woonoverleg
ondersteunen in de ontwikkeling beleidsvisie wonen
globale doorlichting van de huisvestingssituatie
opmaken actieplan te verbetering van de woningkwaliteit
Deze werking wordt verder opgezet in de loop van 2008.
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2. Partners van de Interlokale Vereniging in 2007.
De partners van de Interlokale Vereniging zijn:
1. Alveringem (wonen)
2. Diksmuide (wonen)
3. Houthulst (IGDA, wonen)
4. Ieper (IGSA)
5. Langemark-Poelkapelle (IGMA en IGSA)
6. Lo-Reninge (IGMA, IGSA, wonen)
7. Veurne (Wonen)
8. Vleteren (IGMA)
9. de West-Vlaamse Intercommunale (wvi) (IGDA en IGSA)
10. de Provincie West-Vlaanderen

3. Uitgevoerde opdrachten van het intergemeentelijk personeel.
3.1

IGMA en IGDA.
De IGMA en IGDA nemen in hun respectieve gemeenten de taken van
duurzaamheidsambtenaar en milieuambtenaar waar. Deze taken kunnen worden ingedeeld in
de volgende categorieën.
1. vlarem-wetgeving.
2. natuurdecreet.
3. bodemsaneringsdecreet.
4. erosiebestrijdingsmaatregelen.
5. legionellabesluit.
6. decreet inzake bestrijdingsmiddelenreductie.
7. decreet integraal waterbeleid.
8. samenwerkingsovereenkomst milieu: clusters instrumentarium, vaste stoffen, water,
natuurlijke entiteiten, hinder, mobiliteit, energie.
9. algemene taken.
Hoe deze taken werden uitgevoerd per gemeente kan worden teruggevonden in de
overzichtstabel in bijlage 1.

3.2

IGSA.
De IGSA neemt de taken van stedenbouwkundig ambtenaar waar in Langemark-Poelkapelle en
Lo-Reninge. Deze taken hebben te maken met de hierna opgesomde categorieën.
1. planning.
2. vergunning en handhaving.
3. dienstverlening.
4. GECORO.
Hoe deze taken werden uitgevoerd per gemeente in 2007 kan worden terugvonden in de
overzichtstabel in bijlage 2.
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4. Tijdsverdeling van het intergemeentelijk personeel.
4.1

De IGMA en de IGDA in 2007.
Op basis van een tijdsregistratiesysteem werd in 2007 volgende tijdsverdeling per gemeente
opgetekend:
Intergemeentelijke duurzaamheidsambtenaar:
- Houthulst
118 dagen
- Langemark-Poelkapelle
114 dagen
Intergemeentelijke milieuambtenaar:
- Lo-Reninge
108,5 dagen
- Vleteren
104 dagen

4.2

De IGSA in 2007.
Op basis van een tijdsregistratiesysteem werd in 2007 volgende tijdsverdeling per gemeente
opgetekend.
Intergemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar:
- Langemark-Poelkapelle
803,5 uren
- Lo-Reninge
819 uren

5. Jaarrekening.
5.1

De afrekening voor de IGMA en de IGDA voor 2007.
Deze kosten ten laste van de wvi zijn verrekend aan de partnerbesturen (Houthulst, LangemarkPoelkapelle, Lo-Reninge en Vleteren) op basis van het aantal gepresteerde dagen. Op basis
hiervan komen we tot de volgende verdeelsleutel:

5.2

IGDA
Houthulst:
118/220 dagen
Langemark-Poelkapelle: 114/220 dagen

= € 33.500,00
= € 32.500,00

IGMA
Lo-Reninge:
Vleteren:

= € 24.000,00
= € 23.220,00

108,5/220 dagen
104/220 dagen

De afrekening voor de IGSA voor 2007.
Deze kosten ten laste van Stad Ieper zijn verrekend aan de partnerbesturen LangemarkPoelkapelle en Lo-Reninge, op basis van de effectief gepresteerde uren.
IGSA
Langemark-Poelkapelle:
Lo-Reninge:

€ 23.116,47
€ 22.092,55
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