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Voorwoord
Voor u ligt het allereerste jaarverslag van de interlokale vereniging
Westhoekpersoneel waarbij de werking van Westhoekoverleg geïntegreerd is.
Naast de werking van Westhoekoverleg, vormen de intergemeentelijke milieu- en
duurzaamheidsambtenaren, de woonwinkel west en de samenwerking inzake
jeugd de vier pijlers van de interlokale vereniging in 2011.
De meerwaarde van dit document zit hoofdzakelijk in het overzicht die het biedt.
De vier vormen van samenwerking worden op gelijkaardige manier vanuit een
helikopterperspectief gepresenteerd aan de deelnemende gemeenten.
De regioscreening die onder de auspiciën van de Vlaamse minister van
binnenlandse aangelegenheden werd uitgevoerd toonde aan dat samenwerking
op het niveau van de Westhoek met zijn achttien gemeenten een bestuurlijk
gegeven is. Met dit type van documenten wordt deze veelheid van
samenwerkingen op dat niveau ‘beheersbaarder’ gemaakt.
Veel leesplezier!
Bernard Heens
Dieter Hoet
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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 2011 één keer bijeen op 21 oktober 2011.
Joris Hindryckx, burgemeester van de gemeente Houthulst is sinds 2005
voorzitter van de interlokale vereniging.
Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg, is sinds oprichting (2005) secretaris
van de interlokale vereniging.
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De beleidsdomeinen van de Interlokale
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De Interlokale Vereniging was in 2011 actief op vier beleidsdomeinen, m.n.
intergemeentelijke samenwerking en coördinatie (Westhoekoverleg),
milieubeleid, woonbeleid en jeugd,.

1. Westhoekoverleg
Het Westhoekoverleg is het samenwerkingsverband van alle Westhoekgemeenten
sinds 1994.
In 2011 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 2007 in de respectieve
gemeenteraden goedgekeurde samenwerkingsprotocol in het kader van
Westhoekoverleg. Dit protocol loopt t.e.m. 2013.
Voor de uitwerking van dit protocol is een aanvullende overeenkomst
'Westhoekoverleg' opgemaakt in het kader van de interlokale vereniging
Westhoekpersoneel.
De overeenkomst is aanleiding voor de tewerkstelling van een voltijdse
coördinator en een voltijdse secretariaatsmedewerker.
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2. Milieubeleid.
In het kader van dit beleidsdomein zijn er twee aanvullende overeenkomsten
afgesloten. Enerzijds is er de aanvullende overeenkomst milieubeleid van de
gemeenten Lo-Reninge, Vleteren en de West-Vlaamse Intercommunale die in
2011 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 2011 geleid
heeft tot de intergemeentelijke tewerkstelling van een
duurzaamheidsambtenaar (IGDA), m.n. Adelien Vergote.
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3. Ruimtelijke ordening.
Sinds 1 september 2006 is er een overeenkomst m.b.t. de tewerkstelling van een
intergemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar (IGSA) voor LangemarkPoelkapelle en Lo-Reninge. Dit is geregeld in de aanvullende overeenkomst
Intergemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar (IGSA) van de gemeente
Langemark-Poelkapelle, en stad Lo-Reninge. Sinds 1 feb. ’08 wordt er geen
uitvoering meer gegeven aan deze overeenkomst.
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4. Woonbeleid.
In het najaar van 2007 werd een aanvullende overeenkomst goedgekeurd door
de gemeenten Alveringem, Lo-Reninge, Veurne, Diksmuide en Houthulst.
De gemeente Kortemark was bij de opstart van het intergemeentelijke project
niet klaar om in te stappen in het project en uitgebreider te gaan werken rond
wonen. De herstructurering van de gemeentelijke sociale dienst en de invoering
van het grond- en pandendecreet, waarbij een aantal bijkomende taken opgelegd
worden aan de gemeente, hebben er o.a. toe geleid dat Kortemark gevraagd
heeft om aan te sluiten bij de IGSW WoonWinkel West.
Bij de opstart van WoonWinkel West in 2008 bedroeg de personeelsinzet een
coördinator (1VTE) en een wooninkelmedewerkster (1VTE). Op 1 juni 2009 werd
een technisch medewerker aangeworven en op 1 december 2009 een
administratief medewerkster. Bijgevolg bestaat de volledige personeelsformatie
nu uit 4 voltijdse medewerkers. Het personeel werd aangeworven door en is
gehuisvest in de gebouwen van stad Diksmuide.
Door de aanwerving van een technisch medewerker kan een combinatie van
sociaal en technisch advies aangeboden worden aan de klanten van WoonWinkel
West. De vraagstelling wordt steeds benaderd vanuit een combinatie van
‘bewoner’ (sociaal advies) en ‘woonsituatie’ (technisch advies).
Op 10 maart 2011 werd de ongunstige beslissing ontvangen van de minister over
de subsidieaanvraag van de IGSW voor een tweede periode van drie jaar. In het
begeleidend schrijven stond vermeld dat een nieuwe subsidieaanvraag kon
ingediend worden in het kader van de open oproep 2011. Deze aanvraag moest
ingediend worden vóór 13 mei 2011 en er diende rekening gehouden te worden
met het wijzigingsbesluit van de Vlaamse regering dd 10 december 2010.
De nieuwe subsidieaanvraag werd op 14 oktober 2011 goedgekeurd, waardoor
het project opnieuw gesubsidieerd wordt voor drie jaar, te starten vanaf 1 januari
2012.
Sinds 2009 richtten de gemeenten Heuvelland, Poperinge en Vleteren een
woonwinkel Habito op. Deze woonwinkel werd opgericht buiten de statuten van
de interlokale vereniging Westhoekpersoneel.
Deze woonwinkel beschikt over een team van 3 mensen een coördinator een
woonwinkelmedewerker en een technische adviseur.
Meer info: www.habito.be
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5. Jeugdbeleid.
In de loop van 2009 keurden de 18 Westhoekgemeenten de aanvullende
overeenkomst 'Jeugd' goed. In het kader van deze overeenkomst werken de 18
Westhoekgemeenten samen aan de uitvoering van een 'impulsprogramma jeugd
in de Westhoek'. Dit impulsprogramma wordt in nauwe samenwerking met de
Provincie West-Vlaanderen uitgevoerd.
Het impulsprogramma wordt vanaf de start (april 2009) opgevolgd vanuit het
streekhuis Esenkasteel door de projectcoördinator jeugd in een voltijdse
opdracht, namelijk Wieland De Meyer. In mei 2011 wordt deze opgevolgd door
Mieke Vanelslande, oorspronkelijk voor de nog resterende duurtijd van het
oorspronkelijke project, namelijk een periode van 1 jaar (tot en met mei 2012).
Tijdens deze periode wordt verder intensief ingezet op de toekomst van dit
intergemeentelijk samenwerken, zodoende de reeds geleverde inspanningen en
bereikte doelen een vervolg te kunnen bieden.
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Partners van de Interlokale Vereniging
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respectieve overeenkomst.
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Uitgevoerde opdrachten van het
intergemeentelijk personeel.
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1. Westhoekoverleg
De uitgevoerde opdrachten van Westhoekoverleg kunnen worden opgedeeld in
een vijftal categorieën: overleg, ontwikkeling thema's, infosessies, netwerking en
communicatie.

1.1. Overleg
1.1.1.Beheerscomité interlokale vereniging WHP
Zoals eerder aangegeven kwam het beheerscomité één keer bijeen in
2011. 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 organisatie van deze vergaderingen.
1.1.2.Algemene vergadering Westhoekoverleg
De algemene vergadering van Westhoekoverleg kwam in 2011 negen
keer bijeen (zie bijlage 1 voor de agenda's van deze vergaderingen). De
algemene vergadering is samengesteld uit o.a. de achttien burgemeesters
en 2 streekgedeputeerden. Bijlage 2 bevat een overzicht van de
aanwezigheden.
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de
algemene vergadering en kwam negen keer bijeen in 2011. In bijlage 3
wordt een overzicht van de agenda's gegeven.
Sinds januari 2010 is het dagelijks bestuur als volgt samengesteld.
Voor arr. Diksmuide: Toon Vancoillie, burgemeester Gemeente Kortemark
(in vervanging van Firmin Dupulthys, tot eind 2010 burgemeester van
Kortemark).
Voor arr. Ieper: Luc Dehaene, burgemeester Stad Ieper en Bernard Heens,
burgemeester Gemeente Heuvelland.
Voor arr. Veurne: Robert Butsraen, burgemeester Gemeente De Panne.
Naast de coördinator wonen ook de streekgedeputeerden en een
vertegenwoordiger van wvi deze vergadering bij.
In de schoot van het dagelijks bestuur werd de voorzitter en een
vervanger aangeduid. De voorzitter van het Westhoekoverleg is Bernard
Heens, en zijn plaatsvervanger is Luc Dehaene. Deze verdeling geldt nog
tot eind 2012.
1.1.3.Beleidsgroep Fonds Reductie Globale Energiekost (FRGE)
In 2010 boog de algemene vergadering zich over het vraagstuk m.b.t. de
oprichting van een FRGE voor de Westhoek. Alhoewel wvi hieromtrent een
aanbod had uitgewerkt voor gemeenten, besliste de algemene vergadering
om een eigen structuur voor de Westhoek in het leven te roepen met
bijzondere aandacht voor de kansengroepen.
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Anno 2011 kreeg de AV formeel de rol van beleidsgroep van het FRGE
toebedeeld en kwam in die hoedanigheid meermaals bijeen.
De werkgroep die de oprichtingsmodaliteiten voor de Westhoek had
bestudeerd, werd begin 2011 omgedoopt tot stuurgroep FRGE Westhoek.
Deze stuurgroep moet in opdracht van het Westhoekoverleg de werking
van het FRGE in grote lijnen opvolgen en voorstellen formuleren t.a.v. de
beleidsgroep m.b.t. te nemen beleidskeuzes.
De stuurgroep bestaat uit:
Marieke Cloet, namens het OCMW-voorzittersoverleg;
Jurgen Vanlerberghe, arr. Ieper;
Guido Decorte, arr. Veurne / Provincie ;
Toon Vancoillie, arr. Diksmuide ;
Peter Pillen, SHM;
Francis Claeys, secretarissenoverleg;
Bart Vallaeys, lokale entiteit / OCMW Poperinge;
Jan Leicher, gebiedswerking wonen/welzijn;
Dieter Hoet, Westhoekoverleg.
Daarnaast is er ook de kredietcommissie die oordeelt over de dossiers.
Deze bestaat uit:
Thierry Huges, OCMW Poperinge, voorzitter
Stef Deboutte, OCMW Ieper, ondervoorzitter
Mark Dekervel, OCMW Veurne;
Christof Dejaegher, burgemeester Poperinge;
Marieke Cloet, OCMW-voorzitter Ieper;
Manon Devlieghere, IJzer en Zee
Het OCMW van Poperinge treedt op als lokale entiteit voor de ganse
Westhoek. Jeroen Haghedooren werd aangesteld als coördinator van het
FRGE en Jan Leicher volgt dit dossier als gebiedswerker wonen van nabij
op.
1.1.4.Prezoneraad hulpverleningszone IV West-Vlaanderen / Westhoek.1
Sinds 2009 bevinden lokale besturen zich voor wat brandweer betreft in
een overgangsfase. In het voorjaar van 2009 besliste de federale regering
dat de Westhoek met zijn 18 gemeenten hulpverleningszone IV WestVlaanderen wordt. De oprichtingsvergadering van deze
hulpverleningszone is de prezoneraad. In de wet ter hervorming van de
civiele veiligheid van 2007 bepaalde de wetgever dat deze prezoneraad is
samengesteld uit de 18 burgemeesters, de coördinator van de prezone en
de secretaris van de prezone.
Op de coördinator na valt de samenstelling van de prezoneraad volledig
samen met deze van de algemene vergadering van Westhoekoverleg.
Sinds 2009 wordt bijgevolg beroep gedaan op de structuren van
Westhoekoverleg om de prezoneraad te organiseren.

1

Meer info: http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/brandweer/
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De secretaris van de prezoneraad is Dieter Hoet, tevens de coördinator van
Westhoekoverleg. In die hoedanigheid werd Dieter Hoet betrokken bij de
opmaak, uitvoering en evaluatie van de overeenkomst “operationele
prezone Westhoek 2011”.
In het kader van deze overeenkomst werd werk gemaakt van volgende
actiepunten.
1/ een operationele coördinatie op zonaal niveau verzekeren;
2/ de toepassing van het principe van de snelste adequate hulp
optimaliseren:
In uitvoering van deze actie werd o.m. op 7 oktober 2011 een
overeenkomst snelste adequate hulpverlening (SAH) goedgekeurd door
de prezoneraad die vervolgens door de 18 gemeenteraden werd
bekrachtigd;
3/ een risicoanalyse uitvoeren op zonaal niveau;
4/ een herstructureringsplan en een aankoopplan inzake materieel
verwezenlijken;
5/ het gebruik van een software voor het genereren van
interventieverslagen;
6/ realisatie van een zonaal opleidingsplan voor het personeel in functie
van de bijzonderheden van de zone:
In het kader van deze actie werd o.m. werk gemaakt van een bevraging
van de 955 vrijwillige brandweerlieden die de Westhoek rijk is. De
civiele veiligheid kan in een landelijke zone zoals de Westhoek enkel op
een goede en betaalbare wijze worden georganiseerd, dankzij de inzet
van deze vrijwillige brandweerlieden, die ingezet worden via een
netwerk van posten. Uit deze bevraging bleek evenwel dat de steeds
toenemende eisen t.a.v. deze vrijwillige brandweer de leefbaarheid
ervan dreigen in gevaar te brengen.
7/ bewust maken van de burgers voor de brandpreventie in de woningen;
8/ realisatie van een zonaal aankoopplan voor materieel voor de
(persoonlijke) uitrusting; en
9/ ontwikkeling en harmonisering van de verplichte preventie.
De overeenkomst en het evaluatierapport 2011 kan worden opgevraagd op
het secretariaat van Westhoekoverleg.
In totaal werd er in de Westhoek 2,61 VTE personeelsinzet vrijgemaakt om
uitvoering te geven aan de overeenkomst 2011. De volgende mensen
werden gedeeltelijk vrijgesteld: Paul Victoor (projectcoördinator), Dieter
Hoet (secretaris), Dorine Sioen (secretariaatsmedewerker), Jean-Philippe
Vandeputte (financieel beheerder), Kris Degraeve (financieel beheerder),
Dirk Coopman (coördinator SAH), Filip Simoens (coördinator
risicoanalyse), Jacky Coopman (coördinator logistiek), Patrick Bartsoen
(coördinator software), Dimitri Vandromme (coördinator opleiding), JeanClaude Gaytant (medewerker opleiding), Bruno Denys (medewerker
opleiding) en Michel Willaert (coördinator preventie).
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Tot slot werd het secretariaat van Westhoekoverleg ook ingeschakeld voor
de organisatie van de bijeenkomsten van de technische commissie,
bestaande uit de dienstchefs van de 16 Westhoekgemeenten met
brandweerkorps.
1.1.5.Overleg gemeentesecretarissen
Het Westhoekoverleg zorgde in 2011 voor de inhoudelijke en praktische
ondersteuning van het overleg van gemeente- en stadssecretarissen van
de Westhoek. Dit wordt gedaan in samenspraak met de voorzitter Edwin
Coulier (secretaris Veurne). Verder zorgt het Westhoekoverleg ook voor de
administratieve / logistieke ondersteuning van deze bijeenkomsten.
Er waren drie bijeenkomsten in de loop van 2011.
zitten in bijlage 4.

De agenda’s hiervan

De voorzitter van dit overleg is Edwin Coulier (secretaris Veurne). Het
bestuur van de Federatie van de Westhoek bestaat uit Bernard Roelens
(Poperinge), Sabine De Wandel (Langemark-Poelkapelle), Francis Claeys
(Zonnebeke), Sigurd Verstraete (Heuvelland), Joerie Stekelorum
(Koksijde) en Edwin Coulier (Veurne).
1.1.6.Overige
• Overleg OCMW voorzitters
In 2002 werd vanuit de provinciale gebiedswerking welzijn gestart met
een gestructureerd overleg van OCMW voorzitters, waarbij het
secretariaat van Westhoekoverleg wordt betrokken. De voorzitters
komen trimesterieel bijeen.
De agenda's van dit overleg zijn in bijlage 5 opgenomen.
Het secretariaat van Westhoekoverleg is zowel betrokken bij de
inhoudelijke voorbereiding en opvolging van de vergadering als bij de
praktische organisatie ervan.
In 2011 was Frans Lefevre, OCMW voorzitter van Nieuwpoort, voorzitter
van dit overlegplatform.
Ook Jan Leicher, gebiedswerker welzijn en Dieter Hoet, coördinator
Westhoekoverleg nemen aan deze vergadering deel.
• Jeugdoverleg?
Zie overeenkomst Jeugd.
• Cultuuroverleg?
Het cultuuroverleg kwam in 2011 niet bijeen.
Het cultuuroverleg brengt de schepenen van cultuur, de
cultuurbeleidscoördinatoren en de voorzitters van de cultuurraden van
de Westhoek bijeen. Daarnaast maken ook cultuurorganisaties zoals de
4AD en 't Folk deel uit van het overleg, samen met de provincie WestVlaanderen.
• Overleg toerisme
Een overleg met mandatarissen en ambtenaren bevoegd voor toerisme
wordt door de regionale afdeling van Westtoer georganiseerd op
regelmatige basis.
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• 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 milieu
Een overleg met mandatarissen en ambtenaren bevoegd voor milieu
wordt op regelmatige basis door wvi en de provincie West-Vlaanderen
georganiseerd.
• Overleg archivarissen
Op eigen initiatief komen de gemeentelijke archivarissen bijeen. Ze
rekenen hierbij op praktische ondersteuning van het secretariaat van
Westhoekoverleg.

1.2. Thematische actiepunten
1.2.1.Bescherming WO I erfgoed
In het kader van het AGNAS (de afbakening van het agrarisch en
natuurgebied) werd in 2011 gewerkt aan de voorbereiding van het RUP
Ieperboog. Dit zou het juridisch kader worden waarbinnen bijkomende
beschermingen van kracht zouden worden voor het zuiden van de
Westhoek in het kader van de Vlaamse inspanning om het WOI-erfgoed
beter te beschermen.
Deze voorbereiding op Vlaams niveau werd van nabij opgevolgd. Dit
resulteerde o.a. in een overleg met het kabinet van Geert Bourgeois op 8
februari '11.
1.2.2.Bestuurlijke strategie Westhoek
In 2011 werd het sociaalgeografische luik van het project ‘bestuurlijke
strategie Westhoek’ afgerond. Dit resulteerde in een debatavond te Watou
op 31 mei.
De uitvoering van dit project kan worden opgevolgd via
http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/bestuurskracht/ .
De uitvoering van dit project gaf ook aanleiding tot een reflectieoefening in
de schoot van wvi omtrent de huidige organisatie van deze
streekintercommunale. De burgemeesters die deel uitmaken van het
dagelijks bestuur werden aangeduid om de werkzaamheden van de
stuurgroep op te volgen.
In 2011 werd het kader uitgetekend waarbinnen deze reflectieoefening zal
gebeuren. Onder andere Idea Consult werd aangeduid om de
procesbegeleiding te voorzien.
1.2.3.Proeftuin Westhoek voor interne staatshervorming
De Vlaamse Regering leverde halverwege 2011 een groenboek interne
staatshervorming. Bijzonder aan dit groenboek was de aandacht die
uitging naar het ‘regioniveau’. Dit leidde onder andere tot de erkenning
van de Westhoek als ‘proeftuinregio’ voor de interne staatshervorming.
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In de loop van de zomer zorgde Westhoekoverleg voor een reactie op
inhoudelijke bepalingen van het Groenboek.
Dit kan ook worden opgevolgd via
http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/bestuurskracht/
1.2.4.Plattelandsfonds
Het regeerakkoord van de in 2009 aangetreden Vlaamse Regering bevat
o.a. de oprichting van een projectmatig plattelandsfonds. In het voorjaar
van 2011 bevroeg Westhoekoverleg de gemeenten om input te geven
t.a.v. de Vlaamse minister bevoegd voor plattelandsbeleid omtrent de
thema’s voor dit fonds.
In het najaar van 2011 kwam de melding dat het plattelandsfonds opnieuw
op de lange baan geschoven was. Westhoekoverleg werkte toen mee aan
een persactie op 30 november ‘11 samen met de plattelandscommissie
van VVSG op het Martelarenplein te Brussel.
1.2.5.landbouwwegen
In 2011 werd EFRO-project landbouwwegen Westhoek afgerond. De
resultaten van dit project bestaan uit een gemeentelijk
functietoekenningsplan voor de landbouwwegen van de Westhoek en de
realisatie van een drietal cases. Concrete resultaten kunnen worden
nagelezen via
http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/landbouwwegen/.
Dit project liep in 2011 over in een Vlaams-breed EFRO-project
‘landbouwwegen’. De bedoeling van dit project is om de uitdagingen die
gepaard gaan met een goed beheer van dit voor het Vlaamse platteland
belangrijke patrimonium tot op het Vlaamse niveau te brengen.
1.2.6.Toekomst parochiekerken
Naar aanleiding van de omzendbrief van de Vlaamse minister van
binnenlandse aangelegenheden beslisten Westhoekgemeenten reeds in
2011 om gezamenlijk na te denken over de toekomst van het kerkelijk
patrimonium in de Westhoek.
Meer info: http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/parochiekerken/.
1.2.7.Bpost
De steeds verder terugtrekkende dienstverlening van de post in de
Westhoek, vormde de aanleiding voor een dialoog tussen het
Westhoekoverleg en Bpost. In deze dialoog gaf Westhoekoverleg zijn visie
weer omtrent de toekomst van deze dienstverlening.
1.2.8.Deeltijds kunstonderwijs
Hervormingen op Vlaams niveau bedreigden de financiering van het
deeltijds kunstonderwijs in plattelandsregio’s. In samenspraak met de
gebiedswerking cultuur werd een eigen visie opgemaakt en werd
hieromtrent een dialoog aangegaan met de Vlaamse Regering.
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1.2.9.Intergemeentelijke samenwerking ICT
In de tweede helft van 2011begeleidde Westhoekoverleg de gemeenten
Koksijde en Poperinge die gezamenlijk wensten na te denken over
samenwerking rond gemeentelijk ICT-beleid.

1.3. Netwerking
1.3.1.Grensoverschrijdende samenwerking
klankbordgroep Europa
Westhoekoverleg organiseert in functie van de actualiteit geregeld
bijeenkomsten van deze klankbordgroep teneinde de samenwerking met
Frankrijk en nieuwe projectmogelijkheden voor Europese programma’s op
te volgen. Er wordt hiervoor gerekend op de ondersteuning van EGTS,
wvi, de provincie, …
Het staat gemeenten vrij hier personeel naar toe te sturen.
Europese Grensoverschrijdende Territoriale Samenwerking (EGTS) WestVlaanderen / Flandre Dunkerque – Côte d'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.
overleg platteland
Op geregelde basis ontmoeten plattelandsactoren uit de Belgische en
Franse Westhoek elkaar om uit te wisselen. Het Westhoekoverleg maakt
hiervan deel uit. Sinds de oprichting van de EGTS wordt deze
overleggroep begeleid door de EGTS.
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai
De betrokkenheid van het Westhoekoverleg bij de Eurometropool is
beperkter. De algemene vergadering van Westhoekoverleg duidde Luc
Dehaene (burgemeester Ieper) en Johnny Goos (burgemeester Wervik)
aan als vertegenwoordigers voor het arrondissement Ieper in de algemene
vergadering van de Eurometropool.
1.3.2.Regionale werking VVSG
VVSG organiseert een overlegtafel met alle regionale organisaties in
Vlaanderen. De coördinator van Westhoekoverleg maakt hier ook deel van
uit. Op deze overlegtafel wordt uitgewisseld en koppelt VVSG over zijn
werking terug t.a.v. de regionale organisaties die betrokken zijn bij de
organisatie van burgemeestersfora.
1.3.3.Plattelandscommissie VVSG
VVSG organiseert geregeld bijeenkomsten van de plattelandscommissie.
Deze commissie koppelt terug over de werking van VVSG t.a.v.
plattelandsgemeenten. Ook de coördinator van Westhoekoverleg wordt
hier op uitgenodigd.
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1.3.4.Interbestuurlijk plattelandsoverleg (IPO) – IPO-themagroep
Bestuurskracht
Geregeld wordt Westhoekoverleg omwille van zijn deskundigheid
betrokken bij de werking van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg. In
2011 zetelde de coördinator in de themagroep omtrent bestuurskracht
plattelandsgemeenten. Deze themagroep is verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van de bestuurskrachtmonitor en toepassing ervan.
1.3.5.Regionale werking wvi
Op het niveau van wvi wordt geregeld uitgewisseld tussen regio’s omtrent
de respectieve werkingen.

1.4. Infosessies
• Infoavond toekomst parochiekerken
Cc De Beuk in Kortemark op 23 november 2011
• Infosessie decreet onroerend erfgoed
Streekhuis Esenkasteel op 16 september 2011
• Infosessie hoge druk aardgasleiding
Streekhuis Esenkasteel op 22 september 2011

1.5. Streekwerking Westhoek
• Leader Westhoek
• Stuurgroep mobiliteit
• Afstemmingsteam
• Welzijn in de Westhoek
• RESOC Westhoek
• Overleg Dorpen
• Westhoek Inspireert

1.6. Communicatie
Er wordt op drie manieren gecommuniceerd over de werking van
Westhoekoverleg.
1/ Via www.westhoekoverleg.be, die sinds 1 september 2009 operationeel is.
2/ Via de maandelijkse digitale nieuwsbrieven die informeren over de
activiteitenkalender van de streekwerking voor de komende maand.
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3/ Via de trimesteriële gedrukte nieuwsbrieven, die verslag uitbrengen over de
streekwerking van de afgelopen trimester.
In 2011 werd tijd uitgetrokken voor het opmaken van een nieuwe look voor deze
nieuwsbrief.
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2. 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.
het thema afval;
het thema energie;
het thema natuurlijke entiteiten;
het thema water;
de milieuraad;
informering en sensibilisatie;
de algemene organisatie van de milieudienst, intern overleg en de opvolging van
de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.
Voor Houthulst: het thema hinder (zwerfkatten en nacht van de duisternis), het
thema bodem (inventaris risicogronden, buitengebruik stellen van mazouttanks);
Voor Langemark-Poelkapelle: het thema mobiliteit (trage wegen);
Voor Lo-Reninge: de vlarem-administratie.
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3. Woonwinkel West.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 21.09.2007 houdende de subsidiëring
van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid, bepaalt dat er drie
verplicht en minstens twee andere activiteiten moeten opgenomen worden.
Woonwinkel West is actief rond volgende activiteiten:
activiteit 1: het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van
wonen
activiteit 2: het organiseren van het woonoverleg
activiteit 3: uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening aan de burger
activiteit 4: het uitwerken van een actieplan gericht op de kwaliteitsverbetering
van het woningpatrimonium en de woonomgeving
activiteit 5: ondersteunen van de positie van de zwakke huurder op de private
markt
activiteit 6: het aanbieden van sociaal en technisch advies op het vlak van
wonen en het begeleiden van de zwakkere doelgroepen
activiteit 7: sensibiliseren rond wonen
In 2011 werden er aanvullend ook taken uitgevoerd in het kader van FRGE
Westhoek en het leegstandsregister.
Leegstandsregister
Door de invoering van het grond- en pandendecreet is elke gemeente vanaf 2010
verplicht een leegstandsregister bij te houden van leegstaande woningen en
gebouwen. De opmaak en opbouw van het leegstandsregister kunnen
overgedragen worden aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband.
Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge en Veurne kozen ervoor om de opmaak en het
beheer van het leegstandsregister te laten opnemen door WoonWinkel West.
Enkel de gemeente Alveringem koos ervoor om dit te laten uitvoeren door de
eigen ambtenaren.
FRGE
In alle gemeenten werd de samenwerkingsovereenkomst voor het FRGE aan de
gemeenteraad en de OCMW-raad voorgelegd in april of mei 2011. Voor de
gemeenten die onder het werkingsgebied van de IGSW WoonWinkel West vallen,
zal het project FRGE kosteloos geïntegreerd worden in de IGSW.
Dit wil zeggen dat de medewerk(st)ers van WoonWinkel West volgende taken op
zich nemen:
o het informeren van de burger en het uitvoeren van het vooronderzoek om
na te gaan of de burger in aanmerking komt;
o het begeleiden van de kandidaat-kredietnemer bij het invullen van het
aanvraagformulier en het samenstellen van het kredietaanvraagdossier;
o het controleren van het dossier op volledigheid, ontvankelijkheid en
nagaan welke premies kunnen aangevraagd worden;
o de kennisgeving aan de burger of de kredietaanvraag geopend wordt;
o het uitnodigen van de kredietnemer om de akte te komen ondertekenen.
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Vanaf oktober t.e.m. december 2011 werden 102 vragen geregistreerd die te
maken hebben met het FRGE. Uiteindelijk werden 17 aanvraagdossiers ingediend
in 2011.
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4. Jeugd
Op 1 april 2009 trad de projectcoördinator Jeugd in dienst, m.n. Wieland De
Meyer, via de beherende partner Stad Diksmuide. Na 2 jaar (mei 2011) nam
Mieke Vanelslande deze functie over om zo het derde en laatste projectjaar van
het impulsprogramma te vervolledigen.
De projectcoördinator wordt allereerst aangestuurd door een stuurgroep
bestaande uit
Bernard Heens, voorzitter van Westhoekoverleg;
Gunter Pertry, vertegenwoordiger van de Deputatie;
Dieter Hoet, coördinator van Westhoekoverleg;
Katrien Devliegher, afgevaardigde van de provinciale jeugddienst;
Bern Paret, afgevaardigde van de provinciale gebiedswerking;
Marc Vanderhaeghe (Kortemark), John Vermote (De Panne) die in 2011
vervangen wordt door Frank Pattyn (Veurne) en Martine Rabaey (Alveringem),
afgevaardigden voor de zuidelijke Westhoek via het overlegplatform paspartoe;
Geert Vandewynckel, Klaas Kindt en Stijn Dujardin (Zonnebeke) afgevaardigden
voor de noordelijke Westhoek via het overlegplatform jeugd en welzijn;
Marc De Keyrel, afgevaardigde van de Stad Diksmuide.
In het kader van deze overeenkomst wordt er gewerkt aan volgend takenpakket.
o De projectcoördinator is verantwoordelijk voor de projectontwikkeling en
coördinatie m.b.t. jeugdprojecten.
o Het bewerkstelligen van kennisverspreiding in de Westhoekgemeenten
omtrent jeugdbeleid en het verspreiden van goede voorbeelden.
o De projectcoördinator bereidt de bijeenkomsten van de stuurgroep voor.
o De projectcoördinator dient intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek
zoveel mogelijk te ondersteunen. Deze projectcoördinator zal samenwerken
met de structuren van “Jeugd in de Westhoek”, m.n. het jeugdoverleg en de
trekkersgroep jeugd.
o Het verder verkennen van de specifieke problematiek van jongeren in de
Westhoek, als landelijke regio in Vlaanderen.
o Het vertegenwoordigen van de Westhoek op fora inzake jeugdbeleid,
jongerenproblematiek en streekbetrokkenheid.
o Als centraal aanspreekpunt fungeren voor diensten, bedrijven,
overheidsinstellingen… die jongeren wil betrekken bij het uitvoeren van
acties, beleidsmaatregelen en projecten.
o Innovatie en investeringen t.v.v. de jeugd stimuleren, adviseren, helpen
realiseren en begeleiden. Pro-actief op zoek gaan naar (Europese) middelen
en (buitenlandse) partners om jeugdgerelateerde projecten uit te werken;
o Netwerking: Contacten leggen met diverse partners, gemeenten en
medestanders bij het voorbereiden en uitvoeren van de verschillende
projecten.
Onder meer met de impuls van dit project groeide vanuit verschillende
gemeentelijke jeugddiensten in gans de Westhoek de wens om de samenwerking
omtrent jeugd naar een hoger niveau te tillen, ook na het verlopen van het
oorspronkelijke project (mei 2012). Uiteraard diende voor deze denkoefening fiat
te worden verkregen door alle lokale besturen uit de Westhoek. Om deze reden
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startte naar aanleiding van een eerste schepenenoverleg (jeugd) de denktank
intergemeentelijke samenwerking, bestaande uit verschillende actoren uit het
werkveld.
Eind 2011 kon een nieuwe visietekst voor de toekomst van het intergemeentelijk
jeugd-werken worden voorgelegd aan de algemene vergadering van het
burgemeestersoverleg van de Westhoek en aan provincie West-Vlaanderen.
Hierin werden vervat: een algemene inleiding waarin de voorgeschiedenis wordt
geschetst, een verduidelijking van de doelgroep, het programma zelf
(werkthema’s) met zijn verschillende focussen, de uiteindelijke doelstellingen en
een financieel plaatje aan dit alles verbonden. Dit voorstel werd uiteindelijk
goedgekeurd door de Westhoekburgemeesters. Ook de provincie gaf zijn zegen
voor een overbrugging van het project tot over de lokale verkiezingen in oktober
2012. Het project kreeg zodoende middelen en tijd tot december 2013 om de
doestellingen en toekomstplannen verder uit te voeren en te bepalen.
De voornaamste taken van de projectcoördinator jeugd binnen het
impulsprogramma worden:
o Intergemeentelijke samenwerking (forum jeugd, netwerkontwikkeling,
communicatie bevorderen, ontwikkelen gemeenschappelijke serverruimte…)
o Positionering (forum jeugd plus) ten aanzien van andere Westhoekpartners
o Belangenbehartiging en integratie in andere beleidsdomeinen
o intergemeentelijke initiatieven
In 2011 vertegenwoordigden deze taken zich onder andere in volgende concrete
acties:
Thema/Actie

Stuurgroep Jeugd

Jeugdoverleg
Denktank: toekomst Forum
Jeugd

Schepenenoverleg

Specifiek


















15/02
01/03
27/04
16/05
09/06
08/09
03/10
25/10
07/11
16/06
12/07
08/09
03/10
07/11
13/12
09/06
18/10
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J-SPOT
Dranouter@work
Jeugdadviseurs
Overscenes
Pure Peinture
De wonderjaren – oude
kaasmakerij

Hypnoiz – A New Breeze

Burning Man Westhoek
 A19
Paspartoe








Grensoverschrijdende
initiatieven


Kennisverspreiding

Vertegenwoordiging Jeugd in
de Westhoek
Samenwerkingen










Innovatie/Studiedagen




…

Werkgroep Jeugd EGTS 2
Studiebezoeken
PEJA Youth in action
Consultatie
Jeugdexpertisebureau
LADDA
Braindrain/braingain
Stuurgroep Mobiliteit
Jeugd en Welzijn
Dorpenoverleg
Bovenlokaal overleg
Opvoedingsondersteuning
Howest – promofilm
Vrijetijdsbeleving
kinderen in armoede
Gebruik en invloed
nieuwe media
Meetjesman:
intergemeentelijke
samenwerking
Meetjesland
Fietsen door taal
…
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Tijdsverdeling van het intergemeentelijk
personeel.
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1. Westhoekoverleg
De inspanningen van het personeel van Westhoekoverleg richten zich in de
eerste plaats op het geheel van de 18 gemeenten en zijn moeilijk toe te wijzen
aan individuele gemeenten.
Voor de uitvoering van het EFRO-project ‘landbouwwegen Westhoek’ werd in de
loop van 2011 een bijzondere aandacht besteed aan de gemeenten Diksmuide,
Houthulst en Poperinge, die via Westhoekoverleg als pilootcase betrokken waren
bij dit project. Alle Westhoekgemeenten waren betrokken bij dit project voor de
opmaak van een functietoekenningsplan voor hun landbouwwegen. Dit plan
werd enkel voor deze drie gemeenten bij wijze van pilootimplementatie
uitgevoerd.2

2

Meer info ‘landbouwwegen Westhoek’: http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/landbouwwegen/
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2. De IGMA en de IGDA.
Op basis van een tijdsregistratiesysteem werd in 2011 volgende tijdsverdeling
per gemeente opgetekend:
Intergemeentelijke duurzaamheidsambtenaar
Houthulst
919 u / 115 d
Langemark-Poelkapelle 874 u / 109 d
Intergemeentelijke milieuambtenaar:
Lo-Reninge
843,5 u / 105 d
Vleteren
768 u / 96 d
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3. De woonwinkel.
Via het registratieprogramma ‘Woonbeheer.be’, dat geïmplementeerd werd in
november 2009, worden alle woonvragen geregistreerd. Via dit programma
kunnen statistieken opgevraagd worden. In 2011 werden in totaal 3704
woonvragen geregistreerd.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vragen per doelstelling:
Doelstelling

# vragen

Beleid

Doelstelling
Huisvesting

Bezettingsnormen
Conformiteitsattest
Info beleidsmaatregelen
huisvesting
Kwaliteitsnormen en –
problemen
Leegstand
Ongeschikt/onbewoonbaarheid
Verwaarlozing
totaal

1
9
1

Bouwvergunning
Crisisopvang
Energie
Energiepremies
FRGE

214
207
69
7
508

Sociaal
Sociaal huren SHM en SVK

952

Sociaal kopen
Sociaal lenen
totaal

3
8
963

Kwaliteit woonomgeving
Premies
Verkopen en kopen woning
Woningaanpassing/levenslang
wonen
totaal
Huur
Gerecht. procedure
uithuiszetting
Huuraangelegenheden
totaal
Andere

Totaal aantal woonvragen

3704

De volgende tabel vermeldt het aantal klantencontacten per gemeente:
Gemeente
Alveringem
Diksmuide
Houthulst
Lo-Reninge
Veurne
Andere gemeenten
Totaal

# vragen

Aantal
contacten
329
1147
602
270
774
582
3704
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5
141
476
102
4
1126
1
1
1868

1
359
360
5
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Deze tabel toont aan dat 15,7% (582) van het totaal aantal klantencontacten
(3704) in 2011, klanten betreft die buiten het werkingsgebied van de
intergemeentelijke samenwerking gedomicilieerd zijn.
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4. Jeugd
In 2011 werd door de projectcoördinator gewerkt aan verschillende projecten
(zie tabel onder 3.3). Deze projecten waren steeds op meerdere gemeenten
gericht.
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Jaarrekening.
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1. Westhoekoverleg
Westhoekoverleg ontvangt werkingsmiddelen van de achttien
Westhoekgemeenten. Op basis van het huidige protocol wordt sinds 2002 67
eurocent per inwoner bijeengebracht. Per 1 januari 2011 had de Westhoek
216.513 inwoners, wat het budget op 145.129,52 euro opleverde.
In het kader van de werking van Westhoekoverleg werd in 2011 240.807,71 euro
uitgegeven. Verdere verduidelijking in onderstaande tabel.
uitgaven

inkomsten

werking

€ 188.875,33

landbouwwegen WH

€ 26.000,00

jeugd

€ 15.932,38

bestuurlijke strategie

€ 10.000,00

totaal

€ 240.807,71

gemeentelijke bijdrage

€ 145.129,52

SO RESOC

€ 15.606,70

brandweerhervorming

€ 30.266,33

overige

€ 4.490,70

totaal

€ 195.493,25

verschil

€ -45.314,46

Het tekort werd gefinancierd met overschotten van voorgaande jaren. Eind 2011
bedroeg het eigen vermogen op de balans 147.638,28 euro.
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2. IGMA en de IGDA.
Deze kosten ten laste van de wvi zijn verrekend aan de partnerbesturen
(Houthulst, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge en Vleteren) op basis van het
aantal gepresteerde dagen. Op basis hiervan komen we tot de volgende
verdeelsleutel:
IGDA
Aandeel per
gemeente
Houthulst
LangemarkPoelkapelle

IGMA
Aandeel per
gemeente
Vleteren
Lo-Reninge

# uren
919 u

% verdeling
51,25%

Totaal
Euro
46.415,74

874 u
1793 u

48,75%
100%

44.151,55
90.567,29

# uren
768
843,5
1611,5

% verdeling
47,66%
52,34%
100,00%

Totaal
euro
26.805,28
29.437,43
56.242,71
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3. Woonwinkel west.
Tweemaal per jaar ontvangen de deelnemende gemeenten een tussentijdse
afrekening van de stad Diksmuide. De gemeenten beschikken over een
betalingstermijn van 2 maand, te rekenen vanaf de opvraging. De stad
Diksmuide ontvangt voor het financieel en personeel beheer 1,5%
administratiekosten op de totale loonkosten van het tewerkgesteld personeel.
personeelskosten
administratiekosten stad
Diksmuide

165.403,76
2.481,06

werkingskosten

22.092,41

overdrachten

37.807,52

Totaal uitgaven
ontvangsten
inbreng gemeenten
totaal ontvangsten

227.784,75
58.083,16
169.701,59
227.784,75

De gemeenten dragen bij tot het project met volgende verdeelsleutel:
gemeente
Alveringem
Diksmuide
Houthulst
Lo-Reninge
Veurne
Totaal werkingsgebied

bevolking
4.920
16.275
9.587
3.322
11.666
45.770

bijdrage
10,7%
35,6%
20,9%
7,3%
25,5%
100%
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4. Jeugd
4.1. Tewerkstelling projectcoördinator.
De stad Diksmuide werfde een projectcoördinator aan als beherende partner in
de Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel. 65% van de kosten die
voortvloeien uit de tewerkstelling worden aan de stad Diksmuide vergoed door
de beheersautoriteit van het leaderprogramma van de Westhoek (zijnde de
Vlaamse Landmaatschappij (VLM)). De overige 35% van de kosten die
voortvloeien uit de tewerkstelling worden vergoed door de Westhoekgemeenten
via het Westhoekoverleg, die tevens deze overeenkomst hebben goedgekeurd.
Als beherende partner in het kader van de Interlokale Vereniging
Westhoekpersoneel brengt Stad Diksmuide deze gemeentelijke middelen in in het
project. Deze bijdrage bedraagt maximaal 60.000 EUR voor het volledige
project, gecumuleerd over de drie projectjaren.
De afrekening van de werkelijke werkingskosten gebeurt jaarlijks door de Stad
Diksmuide via de samenstelling van een declaratiedossier in het kader van het
leaderprogramma.
In 2011 gaf Stad Diksmuide € 46.079,72 uit als beherende partner van de
interlokale vereniging Westhoekpersoneel in het kader van de personeels- en
werkingsuitgaven van de projectcoördinator jeugd inde Westhoek. € 11.533,98
kwam ten laste van Leader Westhoek en €34.545,74 kwam ten laste van het
Westhoekoverleg, d.i. de 18 Westhoekgemeenten.
Personeels- en werkingsuitgaven
Leader Westhoek

€ 11.533,98

Westhoekgemeenten

€ 34.545,74

Totaal

€ 46.079,72

4.2. Financiering projectenveloppe
De Provincie West-Vlaanderen stelt gedurende 3 opeenvolgende jaren telkens
een financiële enveloppe van 50.000,00 EUR ter beschikking van de Westhoek
om projecten te ontwikkelen in het kader van het impulsprogramma. Dit ging
van start in 2009.
Teneinde de toewijzing van de middelen op een transparante manier te laten
verlopen, dient er jaarlijks een beknopte planning en begroting te worden
opgemaakt. Deze begroting dient de voornaamste bestemmingen van de
middelen uit de projectenveloppe weer te geven.
In 2011 werd de projectenveloppe ingezet op de hieronder opgesomde project.
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Budget 2011 (€ 50.000 + recuperatie 2008: € 22.787)
Project

Trekker

Bedrag

Burning man Westhoek deel 2

Covy&Vanhaelst

€ 4.570

Biënnale pure peinture

Montanus.5

€ 2.200

Jongeren en erfgoed

Oude kaasmakerij

€ 1.100

Jeugdadviseurs

JOC De Pit

€ 3.100

J-SPOT

RWR Ieper

€ 4.500

Jens en de museumschat
(uitvoering 2012)

Westhoek Streekmuseum

Rookop Gezinsfestival
(uitvoering 2012)

VZW Fietseling

€ 7.000

100% Lena
(uitvoering 2012)

Jeugddienst Zonnebeke

€ 2.500

€ 10.000

rt

Burning Man 2.0 (alias A .19)
(uitvoering 2012)

Vzw Covy & Vanhaelst

€ 10.000

TOTAAL

/

€ 44.970

51

Interlokale Vereniging WHP

jaarverslag 2011

52

Interlokale Vereniging WHP

jaarverslag 2011

Bijlagen

53

Interlokale Vereniging WHP

bijlagen jaarverslag 2011

Interlokale Vereniging WHP

bijlagen jaarverslag 2011

Bijlage 1: agenda algemene vergaderingen

Langemark-Poelkapelle, 21 januari 2011
Werking Westhoekoverleg
 Jaarverslag 2010 / afrekening 2010;
 Vergaderagenda 2011
 Vossenjacht
Streekwerking Westhoek
 Economische speerpunten Westhoek;
Toelichting door de heer Guido Decorte, gedeputeerde
 Regio-enveloppe wvi;
 Overzicht WOI projecten indiening 2010;
 Bescherming frontstreek: delegatie Westhoekoverleg;
 Leader: nieuwe projecten najaar 2010;
 Herziening provinciaal ruimtelijk structuurplan.
Bestuurlijke strategie
Toelichting bij de in het najaar van 2010 uitgevoerde sociaal-geografische analyse naar o.m.
de financiële en sociaal-economische positie van de Westhoek en bespreking van het verdere
bestuurlijke traject.
Toelichting door Prof. Dr. Joris Voets, Instituut voor de Overheid, KU Leuven.
Brandweerhervorming: stand van zaken OPZ Westhoek
Toelichting door de heer Robert Van Praet, voorzitter OPZ-cel
Streekhuis Esenkasteel, 18 februari 2011
Operationele prezone Westhoek 2011
Toelichting door de heer Robert Van Praet en de heer Paul Victoor.
Werking Westhoekoverleg
 Afrekening 2010 / balans 2010;
 Herziening PRS;
 Samenstelling gemeentelijke fractie RESOC Westhoek;
 Stuurgroep bestuurlijke strategie.
Streekwerking Westhoek
 Fonds Reductie Globale Energiekost (FRGE);
 Bescherming frontlandschap;
 Intergemeentelijke project opmaak Vlarem checklist;
 Landbouwwegen.
Varia
 EFRO Doelstelling II
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Streekhuis Esenkasteel, 18 maart 2011
Werking Westhoekoverleg
 Samenstelling gemeentelijke fractie RESOC Westhoek;
 Terugkoppeling uit de werking van Westhoekoverleg
 Inzet personeel.
Opvolgingsstructuur “zorg WO I erfgoed Westhoek”.
Toelichting door de heer Filip Boury, regiocoördinator Westhoek, Provincie West-Vlaanderen.
Fonds Reductie Globale Energiekost (FRGE) Westhoek: samenwerkingsovereenkomst.
Toelichting door de heer Jan Leicher, gebiedswerker welzijn / wonen, Provincie WestVlaanderen.
Meta-analyse van bestaande pre-screenings: de Westhoek als proeftuin.
Varia
Streekhuis Esenkasteel, 15 april 2011
De toekomst van parochiekerken.
Evaluatie Kompas 2010 streekwerking Westhoek.
Actualisering projectenlijst Westhoek.
Werking Westhoekoverleg:
 Interne staatshervorming;
 Proeftuinen 'regioscreening';
 Plattelandsfonds;
 Structurering 100 jaar herdenking WOI.
Varia.
 Bpost
 Presentiegeld gemeenteraden Westhoek
 Psycho Sociaal Hulpverleningsnetwerk
Streekhuis Esenkasteel, 20 mei 2011
Werking Westhoekoverleg
 Bestuurlijke strategie Westhoek;
 Doven openbare verlichting;
 'tour des communes' – Eurometropool Lille-Kortrik-Tournai;
 Extra prezoneraad op 27 mei '11.
Streekwerking Westhoek
 Communicatiestrategie terugkoppelingsstructuur 100 jaar herdenking grote oorlog
Toelichting door dhr. Stephen Lodewyck, projectcoördinator, Westtoer;
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 Opstart Fonds Reductie Globale Energiekost (FRGE) Westhoek.
Witboek interne staatshervorming: relevantie voor de Westhoek?
Toelichting door dhr. Jan Durnez, Vlaams Volksvertegenwoordiger.
Dienstverlening Bpost in de Westhoek.
Reactie op vragen gesteld door Westhoekoverleg door dhr. Walter Van Wolputte, manager
public affairs, Bpost.
Varia.
Streekhuis Esenkasteel, 17 juni 2011
Werking Westhoekoverleg
 Overzicht werking
 Ontwikkeling plattelandsfonds;
 Deeltijds kunstonderwijs Westhoek;
 Fonds Reductie Globale Energiekost (FRGE) Westhoek.
Bestuurlijke strategie Westhoek: eerste conclusies m.b.t. bestuurlijk landschap Westhoek.
Toelichting door Prof. Dr. Joris Voets, Instituut voor de Overheid – KUL.
Ontwikkeling proeftuinproject Westhoek n.a.v. Witboek Interne Staatshervorming.
Varia
 Brief Diksmuide ‘eerste wereldoorlog en UNESCO werelderfgoed’
Streekhuis Esenkasteel, 16 september 2011
Werking Westhoekoverleg
 Project landbouwwegen in de Westhoek;
Streekwerking Westhoek
 Bewonersparticipatie Samenlevingsopbouw: activiteiten in de Westhoek.
Fonds reductie globale energiekost (FRGE)
Toelichting door gedeputeerde Guido Decorte.
Interne staatshervorming
Reactie Westhoekoverleg op Groenboek tav VVSG
Varia
Streekhuis Esenkasteel, 21 oktober 2011
Werking Westhoekoverleg
 Infoavond parochiekerken;
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 Herstructurering wvi;
 Renovatie Esenkasteel;
 Vlaams plattelandsfonds;
Streekwerking Westhoek
 Voorstel Forum Jeugd Westhoek 2012-2013;

Toelichting door mevr. Mieke Vanelslande, projectcoördinator Jeugd in de Westhoek.

 FRGE Westhoek.
Visie provincie West-Vlaanderen t.a.v. kleine en middelgrote windturbines.
Toelichting door gedeputeerde Patrick Van Gheluwe.
Nieuwe financiering ambtenarenpensioenen.
Toelichting door burgemeester Luc Dehaene.
Varia.
Streekhuis Esenkasteel, 18 november 2011
De nieuwe beleids- en beheerscyclus.
Toelichting door de heer Jan Leroy, directeur Bestuur VVSG.
Werking Westhoekoverleg
 Bezoek Haspengouw - EGTS West-Vlaanderen / Flandre Dunkerque - Cote D’Opale;
 Vergaderkalender 2012
 Stand van zaken bestuurlijke strategie
Streekwerking Westhoek
Toelichting door de heer Bern Paret, gebiedswerker Westhoek voor de provincie WestVlaanderen
 Herziening provinciaal ruimtelijk structuurplan.
 Streekwerking: aanpak dorpen.
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24 juni 2011

18 november 2011

20 mei 2011

21 oktober 2011

15 april 2011

17 september 2011

18 maart 2011

18 februari 2011

21 januari 2011

Bijlage 2: aanwezigheden algemene vergadering
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Bijlage 3: agenda dagelijks bestuur

Streekhuis Esenkasteel, 4 februari 2011
Werking Westhoekoverleg

Brandweerhervorming.
 Evaluatie OPZWH 2010
 Voorlopige verlenging OPZWH 2011.
Werking Westhoekoverleg.
 Afrekening 2010.
Streekwerking Westhoek.
 FRGE: stand van zaken;
 Evaluatie nieuwsbrief;
 Bestuurlijke strategie;
 Gemeentelijke fractie RESOC;
 intergemeentelijk project opmaak Vlarem checklist;
 Landbouwwegen;
 Bescherming frontlandschap.
Aganda algemene vergadering 18 februari 2011.
Varia.
 Impulsprogramma jeugd in de Westhoek
 Bezoek studenten universiteit Amsterdam aan de Westhoek i.k.v. leefbaarheid
grensgemeenten
Streekhuis Esenkasteel, 5 maart 2010
Voorbereiding prezoneraad 11 maart 2011.
 Evaluatie OPZ Westhoek 2010 dd. 24 februari 2011;
 Overeenkomst OPZ Westhoek 2011;
 Inbreng personeel Westhoekoverleg;
 Overleg gemeenschappelijk vakbondsfront.
Werking Westhoekoverleg.
 Samenstelling gemeentelijke fractie RESOC Westhoek;
 Meta-analyse van bestaande pre-screenings: de Westhoek als proeftuin;
Toelichting door de heer Niek De Roo
 Personeel Westhoekoverleg;
 Delegatie gemeenten in de ‘Beleidsstuurgroep 100 jaar herdenking grote oorlog’.
Streekwerking Westhoek.
 FRGE: ontwerp van samenwerkingsovereenkomst;
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Agenda algemene vergadering 18 maart 2011.
Varia.
Streekhuis Esenkasteel, 1 april 2011
Werking Westhoekoverleg.
 Waterzuivering horeca in buitengebied;
 Toer van de gemeenten van de eurometropool;
 Sneuvelnota interne staatshervorming VVSG / DC 2011_55;
 Proeftuinen 'bestuurlijke organisatie' in 5 regio's;
 Plattelandsfonds: stand van zaken;
 De toekomst van parochiekerken: stand van zaken.
Streekwerking Westhoek
 Voorlopige conclusies Westhoek inspireert;
 Opvolging terugkoppelingsstructuur WOI;
 Rondgang Kompas – up date projectenlijst Westhoek.
Agenda algemene vergadering 15 april 2011.
Varia.
Streekhuis Esenkasteel, 6 mei 2011
Werking Westhoekoverleg.
 Bestuurlijke strategie: organisatie publieksevenement;
 Operationele prezone Westhoek 2011;
 Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai;
 Bevraging gemeenten ikv plattelandsfonds;
Streekwerking Westhoek
 Opstart FRGE;
 Impulsprogramma Jeugd;
 100 jaar herdenking grote oorlog: voorstel communicatiestrategie;
Agenda’s algemene vergaderingen.
Varia.
Streekhuis Esenkasteel, 10 juni 2011
Werking Westhoekoverleg.
 Deeltijds Kunstonderwijs;
 Verdere opvolging bestuurlijke strategie / afbakenen thema's proeftuinen;
 Bevraging gemeenten n.a.v. ontwikkeling plattelandsfonds;
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Streekwerking Westhoek;
 FRGE Westhoek;
Agenda algemene vergadering 17 juni 2011
Varia.
Streekhuis Esenkasteel, 2 september 2011
Werking Westhoekoverleg
 Herindeling onbevaarbare waterlopen - witboek interne staatshervorming: bespreking
discussienota VVSG;
 Bestuurlijke strategie: Samenstelling trajectgroep;
 Regioscreening ABB West-Vlaanderen / Gouverneur;
 Voorbereiding infoavond parochiekerken;
 Infomoment: Fluxysleiding Alveringem – Maldegem – 22 september 2011;
Streekwerking Westhoek
 Streekwerking jeugd: stand van zaken;
 FRGE Westhoek;
 Agenda beleidsstuurgroep ‘100 jaar Grote Oorlog’
Kleine en middelgrote windmolens: bespreking studie POVLT;
Brandweerhervorming: definitieve overeenkomst OPZ Westhoek 2011
Agenda algemene vergadering 16 september 2011
Varia
Streekhuis Esenkasteel, 7 oktober 2011
Werking Westhoekoverleg
 Infoavond parochiekerken;
Streekwerking Westhoek
 Projectvoorstel RESOC Westhoek: “uitdragen en versterken van de economische identiteit
/ kwaliteiten van de streek”;
 Herstructurering wvi: delegatie Westhoek;
 Streekwerking jeugd: voorstel tijdelijke verlenging;
Agenda algemene vergadering 21 oktober 2011
Varia
 Themagroep bestuurskracht van gemeenten in het buitengebied, richting conclusies.
 Huisvesting Westhoekoverleg 2012.
 svz Plattelandsfonds.
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Streekhuis Esenkasteel, 4 november 2011
Werking Westhoekoverleg.
 Bezoek Riemst / Haspengouw in het kader van de EGTS West-Vlaanderen / Flandre
Dunkerque – Côte d'Opale.
 Voorbereiding overleg proeftuinen regioscreening 22 november 2011;
 Nota VVSG m.b.t. regioscreening Gouverneur;
 Herstructurering wvi;
 Vergaderkalender 2012;
 Samenwerking ICT Westhoekgemeenten;
Streekwerking Westhoek
 Forum jeugd Westhoek
Agenda algemene vergadering 21 november 2011.
Varia
Streekhuis Esenkasteel, 2 december 2011
Werking Westhoekoverleg.
 Brief Poperinge inzake eerstelijnspsycholoog;
 Bestuurlijke strategie Westhoek;
 Vlaams plattelandsfonds;
 Conferentie van burgemeesters van de Eurometropool;
 Stuurgroep 'denkproces toekomst west-vlaamse intercommunale' – 7 dec. '11;
 BBC: ook Alveringem tekent in.
Brandweerhervorming: toepassing SAH op provinciaal niveau
Streekwerking Westhoek.
 Antwoord Pascal Smet – Deeltijds Kunstonderwijs.
 Beleidsstuurgroep WOI 13 dec. '11 – i.k.v. herinneringspark
Algemene vergadering 27 januari 2011
Varia
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Bijlage 4: agenda ‘Vereniging voor Gemeentesecretarissen van
de Westhoek’
De Seylsteen Veurne, 25 maart 2011
Bestuurlijke strategie Westhoek
Toelichting door Prof. Dr. Joris Voets, Instituut voor de Overheid, KUL.
Fonds Reductie Globale Energiekost Westhoek
Stand van zaken door de heer Francis Claeys, secretaris.
Terugkoppeling Westhoekoverleg.
Stand van zaken door de heer Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg
 Brandweerhervorming
 Proeftuinen
Streekhuis Esenkasteel, 23 september 2011
Samenwerking gemeente-OCMW
samenwerking gemeente-OCMW in de regio Midden West-Vlaanderen: een toelichting door
mevr. Saskia Verriest, coördinator Midwestoverleg.
Rapportering en bijsturing van het internecontrolesysteem
Interne communicatie rond het managementteam
Opmaak van BNIP’s en goedkeuringsprocedure
Eerste conclusies regioscreening Westhoek
Standpunt rond beheer onbevaarbare waterlopen in het Witboek Interne Staatshervorming
Zonnebeke, 25 november 2011
Bespreking resultaten bestuurskrachtmonitor
Toelichting door Prof. Dr. Joris Voets, Instituut voor de Overheid, KUL.
‘Interne controlesysteem’: inventaris en rapportering
Toelichting door de heer Edwin Coulier, secretaris.
Overleg met Poperinge en Koksijde omtrent samenwerking tussen gemeenten m.b.t. ict /
egov
Toelichting door de heer Joerie Stekelorum, secretaris.
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Bijlage 5: agenda overleg OCMW-voorzitters van de Westhoek
OCMW Koekelare, 7 maart 2011
Verwelkoming en voorstelling OCMW Koekelare.
Beknopte stand van zaken m.b.t.:
 Schuldpreventie;
 FRGE Westhoek;
 Bevraging rusthuizen;
Bestuurlijke strategie Westhoek.
Toelichting door Prof. Dr. Joris Voets (KUL)
Varia.
OCMW Wervik, 6 juni 2011
Verwelkoming en voorstelling OCMW Wervik.
Schuldpreventie stand van zaken.
Toelichting door mevr. Siska Vanpeteghem
FRGE en energiearmoede.
Toelichting door dhr. Jan Leicher, gebiedswerker Provincie en dhr. Paul Meersman
Samenlevingsopbouw
Cliëntgericht overleg.
Toelichting door mvr. Lien De Vos – Welzijnsraad Ieper
Projecten Westhoek programmeerperiode 2008-2013.
Toelichting door dhr. Dieter Hoet
Problematiek asielzoekers die LOI weigeren te verlaten.
Toelichting door Adv. Sophie Gruwez
Nieuwe RPR: verschil in verlofdagen voor nieuw tewerkgestelden: hoe mee omgaan?
Verminderd aantal vakantie- en feestdagen 3e categorie OCMW-personeel – vraag van
vakbonden naar oplossing
Audit OCMW zorgcentra: stand van zaken?
Via dhr. Robert Bailleul
Spanningsveld tussen onterecht aanrekenen van immo-kosten en de krappe huurmarkt
Varia.
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OCMW De Panne, 5 september 2011
Verwelkoming in het Streekhuis Esenkasteel – toelichting streekwerking
Schuldpreventie stand van zaken en voorstel vorming.
Toelichting door mevr. Siska Vanpeteghem
Uithuiszetting bij achterstallige huur door bouwmaatschappij De Mandel.
Projecten programmeerperiode 2008-2013.
Nieuwe rechtspositieregeling.
Audit OCMW-zorgcentra.
Naar een proeftuin welzijn voor de Westhoek?
Voorstelling projecten voor jonge leefloners.
Toelichting door dhr. Johan Hamers, coördinator ARKTOS VZW
Varia.
OCMW Heuvelland, 5 december 2011
Verwelkoming en voorstelling OCMW Vleteren.
“Zorgvernieuwing binnen de geestelijke gezondheidszorg
Toelichting door de heer Koen Demuynck, netwerkcoördinator Netwerk geestelijke
gezondheidszorg regio Ieper-Diksmuide
Schuldpreventie: stand van zaken.
Toelichting door mevr. Siska Vanpeteghem
Opstart FRGE Westhoek + project energiearmoede Westhoek
Bevraging gedwongen uithuiszetting LOI's
Bestuurlijke strategie Westhoek
Varia:
 Stand van zaken Overleg OCMW-rusthuizen

