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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 2012 één keer bijeen op 23
november 2012.
In 2012 volgde Bernard Heens, burgemeester Heuvelland Joris Hindryckx,
burgemeester Houthulst op als voorzitter van de interlokale vereniging.
Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg, is sinds oprichting (2005) secretaris
van de interlokale vereniging.
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De Interlokale Vereniging was in 2012 actief op vier beleidsdomeinen, m.n.
intergemeentelijke samenwerking en coördinatie (Westhoekoverleg),
milieubeleid, woonbeleidenjeugd,.

1. Westhoekoverleg
Het Westhoekoverleg is het samenwerkingsverband van alle Westhoekgemeenten
sinds 1994. Deze samenwerking behelst een viertal strategische doelstellingen:
intergemeentelijke samenwerking, ondersteuning aan gemeenten,
gemeenschappelijke belangenbehartiging en interbestuurlijk overleg.
In 2012 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 tot eind 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
2012 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
2012 geleid heeft tot de intergemeentelijke tewerkstelling van een
duurzaamheidsambtenaar (IGDA), m.n. Adelien Vergote.
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3. Woonbeleid.
In het najaar van 2007 werd een aanvullende overeenkomst goedgekeurd door
de gemeenten Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge en Veurne.
WoonWinkel West was een feit. Deze 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 oa. 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 en werft dan ook het
personeel aan. Het personeel is gehuisvest in het administratief centrum van
Stad Diksmuide.
Bij de opstart van WoonWinkel West in 2008 bedroeg de personeelsinzet een
coördinator (1VTE) en een woonwinkelmedewerkster (1VTE).
Op 1 juni 2009 en op 1 december 2009 werd respectievelijk een technische
medewerker en een administratieve medewerkster aangesteld.
Op 10 maart 2011 werd een ongunstige beslissing ontvangen van de minister
over de subsidieaanvraag van de IGSW voor een tweede periode van drie
jaar.Het accent werd te veel gelegd op het uitbouwen van de klantgerichte
dienstverlening. Het samen werken met de gemeenten rond het
beleidsvoorbereidende en beleidsondersteunende op vlak van wonen en
huisvesting kreeg te weinig aandacht!
In het begeleidend schrijven van de ongunstige beslissing stond eveneens
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.
Ondertussen werd het personeelsbestand uitgebreid:
9 Door het toetreden van de gemeente Kortemark werd nog een parttime
administratieve medewerkster aangeworven.
9 Om de gemeenten meer te kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van
hun beleidsvisie op vlak van wonen en om meer structuur te geven aan
de werking van de WoonWinkel West werd op 01.07.2012 een
beleidscoördinator aangesteld.
De volledige personeelsformatie bestaat op heden uit 4 voltijdse en 2 halftijds
medewerkers.
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Een overzicht van het personeel, hun takenpakket en de tandems die gevormd
zijn, kan je terug vinden in het bijgevoegde organogram.
Merken we wel op dat de technische medewerker op 28.11.2012 zijn ontslag
gaf. Hij traduit dienst op 15 januari 2013. Momenteel is er een procedure opgestart op 04.12.2012 - lopende voor de aanwerving van een nieuwe
technische medewerker.
Een kort overzicht van de activiteiten waarrond de WoonWinkel West actief is,
vind je terug op pagina 39.
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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4. Jeugdbeleid.
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, krijgt
in nauwe samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen vorm gedurende de
periode april 2009 - mei 2012.
In de loop van 2011–met steun van de lokale besturen- wordt ondertussen
intensief ingezet op de verdere toekomst van dit intergemeentelijk samenwerken
zodoende de reeds geleverde inspanningen en reeds bereikte doelen een vervolg
te kunnen bieden.
Eind 2011 kon zo een nieuwe visietekst over de toekomst van het
intergemeentelijk jeugd-werken worden voorgelegd aan de algemene
vergadering van het Westhoekoverleg en aan de provincie West-Vlaanderen. Dit
voorstel werd goedgekeurd, wat een overbrugging van deze overeenkomst over
de lokale verkiezingen in oktober 2012 betekent (tot december 2013).
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Partners van de Interlokale Vereniging
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De in vet aangebrachte kruisjes geven aan wie de beherende partner is voor de
respectieve overeenkomst.
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Uitgevoerde opdrachten van het
intergemeentelijk personeel.
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1. Westhoekoverleg
De uitgevoerde opdrachten van Westhoekoverleg kunnen worden opgedeeld in
een vijftal categorieën: overleg, ontwikkeling thema's, infosessies, netwerking en
communicatie.

1.1. Overleg
1.1.1.Beheerscomité interlokale vereniging WHP
Zoals eerder aangegeven kwam het beheerscomité één keer bijeen in
2012. Het beheerscomité wordt bijeen gebracht door de voorzitter met als
doel de werkzaamheden van de interlokale vereniging in al zijn facetten op
te volgen.
Het secretariaat van Westhoekoverleg, tevens secretariaat van de
interlokale vereniging is belast met de voorbereiding en opvolging van
deze vergaderingen.
1.1.2.Algemene vergadering Westhoekoverleg
De algemene vergadering van Westhoekoverleg kwam in 2012 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.
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Het dagelijks bestuuris verantwoordelijk voor de voorbereiding van de
algemene vergadering en kwam elf keer bijeen in 2012. 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.
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 gold 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 en rechtstreeks aangestuurd
door de regio.
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:
MariekeCloet, namens het OCMW-voorzittersoverleg;
Jurgen Vanlerberghe, arr. Ieper;
GuidoDecorte, arr. Veurne / Provincie ;
ToonVancoillie, arr. Diksmuide ;
Peter Pillen, SHM;
Francis Claeys, secretarissenoverleg;
BartVallaeys, lokale entiteit / OCMWPoperinge;
Jan Leicher, gebiedswerking wonen/welzijn;
DieterHoet, Westhoekoverleg.
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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. Meer info via http://ocmw.poperinge.be/NL/adres/32264/fonds-terreductie-van-de-globale-energiekost/.
Hieronder is een overzicht opgenomen van de verstrekte leningen per
gemeente (situatie op 30/11/2012) t.o.v. wat werd vooropgesteld.

aantal nt
doelgroep
leningen

aantal
doelgroepleningen

7,00

1,00

Totaal aangevraagd Alveringem
Vooropgesteld te ontlenen

8,00

1,00

Vooropgesteld te ontlenen

83.295,33

126.307,97

106.004,00

Procentueel

78,58%
18,00

3,00

Vooropgesteld te ontlenen

152.735,89

260.222,16

163.935,00

Procentueel

93,17%
12,00

5,00

Vooropgesteld te ontlenen

133.327,67

161.202,65

82.547,00

Procentueel

161,52%

Totaal aangevraagd Houthulst

3,00

0,00

Vooropgesteld te ontlenen

29.000,00

70.901,81

96.391,00

Procentueel
Totaal aangevraagd Ieper

60.709,03

97,32%

Totaal aangevraagd De Panne

Totaal aangevraagd Heuvelland

49.291,53

Totaal
uitgevoerd
e werken

50.647,00

Procentueel

Totaal aangevraagd Diksmuide

totaal
ontleend
bedrag

30,09%
37,00

Vooropgesteld te ontlenen

4,00

295.333,44
354.154,00

Procentueel

83,39%
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Totaal aangevraagd Koekelare

6,00

2,00

Vooropgesteld te ontlenen

55,07%
13,00

0,00

Vooropgesteld te ontlenen

84.027,10

38,27%

Totaal aangevraagd Kortemark

7,00

0,00

Vooropgesteld te ontlenen

57.580,49

71.528,63

122.422,00

Procentueel

47,03%

Totaal aangevraagd Langem - Poel

2,00

0,00

Vooropgesteld te ontlenen

11.996,64

15.200,17

79.445,00

Procentueel

15,10%

Totaal aangevraagd Lo-Reninge

2,00

1,00

Vooropgesteld te ontlenen

19.538,71

24.495,99

33.792,00

Procentueel

57,82%

Totaal aangevraagd Mesen

5,00

3,00

55.392,35

Vooropgesteld te ontlenen

9.674,00

Procentueel

572,59%
13,00

0,00

Vooropgesteld te ontlenen

93.175,68

59.716,55

100.886,89

113.257,00

Procentueel
Totaal aangevraagd Poperinge

126.429,31

219.556,00

Procentueel

Totaal aangevraagd Nieuwpoort

48.983,98

84.988,00

Procentueel
Totaal aangevraagd Koksijde

46.804,64

82,27%
29,00

6,00

Vooropgesteld te ontlenen

268.567,61

370.502,20

202.640,00

Procentueel

132,53%

Totaal aangevraagd Veurne

6,00

0,00

Vooropgesteld te ontlenen

56.723,97

69.734,00

119.401,00

Procentueel

47,51%

Totaal aangevraagd Vleteren

9,00

0,00

Vooropgesteld te ontlenen

61.100,85

90.256,93

37.352,00

Procentueel

163,58%

Totaal aangevraagd Zonnebeke

5,00

Vooropgesteld te ontlenen

3,00

54.986,23
123.795,00

Procentueel

44,42%

22

64.549,53

Interlokale Vereniging WHP

werkingsverslag 2012

Aantal leningen
ND

D

Totaal

Omzet leningen

% doelgr

N‐DOELG

DOELG

Totaal

Huidige situatie

184

29

213

13,62%

1.353.151

195.227

1.548.378

Maximaal scenario

233

38

271

14,02%

1.725.000

275.000

2.000.000

Break even scenario

201

32

233

13,73%

78,44%

70,99%

77,42%

% Doelgr
12,61%

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.
De projectstructuur en werking van de prezone van 2011 o.l.v. Paul
Victoorwerd verlengd tot 21 september 2012.
Op 21 september besliste de prezoneraad tot aanduiding van een
voorzitter (Bernard Heens, burgemeester Heuvelland), een secretaris
(DieterHoet, coördinator Westhoekoverleg), een coördinator (Robert Van
Praet, brandweercommandant Veurne) en een financieel beheerder (Kris
Degraeve, ontvanger Veurne), waardoor het startschot werd gegeven voor
de prezonewerking 2012.
Op 19 oktober keurde de prezoneraad het zonaal operationeel
organisatieplan 2012 en de begroting 2012 goed. Deze documenten
kunnen samen met de bijlagen (stappenplan 2013, CFBT, THV, vuur en
hitte training, functieprofiel bevelvoerder, functieprofiel brandweerman,
functieprofiel officier en competentiewoordenboek) integraal worden
geraadpleegd via de website van Westhoekoverleg.

1

Meer info: http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/brandweer/
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1.1.4.1. DE PROJECTSTRUCTUUR IN 2012 VOOR DE PREZONE MET
RECHTSPERSOONLIJKHEID
gemeente

overeenkomst

%

partners

functie in de
prezonewerking

Alveringem
De Panne

Ter beschikkingsstelling

20% VTE

Dirk Coopman
PZ
Diksmuide

coördinator software-ICT

Houthulst

Detachering

20% VTE

Bruno Denys
PZ
Houthulst

coördinator opleiding, SAH,
brandpreventie en BPA

Ieper

Detachering

20% VTE

Rik Vandekerckhove
PZ
Ieper

coördinator risicoanalyse,
interventieplannen, softwareICT

Koksijde

Detachering

5% VTE

Jean-Philippe Vandeputte
PZ
Koksijde

financieel deskundige

Kortemark

Detachering

20% VTE

JackyCoopman
PZ
Kortemark

coördinator materieel / PBM

Nieuwpoort

Detachering

20% VTE

Roger Van Brussel
PZ
Nieuwpoort

coördinator brandpreventie,
BPA

Poperinge

Ter beschikkingsstelling

20% VTE

Dimitri Vandromme
PZ
Poperinge

coördinator opleiding

Veurne

Detachering

15% VTE

Kris Degraeve
PZ
Veurne

financieel beheerder prezone

Ter beschikkingsstelling

70% VTE

Robert Van Praet
PZ
Veurne

coördinator prezone

Ter beschikkingsstelling

20% VTE

Filip Simoens
PZ
Wervik

coördinator risicoanalyse,
interventieplannen

Diksmuide

Heuvelland

Koekelare

LangemarkPoelkapelle
Lo-Reninge
Mesen

Vleteren

Wervik
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Zonnebeke

Paul Victoor

Dienstencontract

20% VTE

Paul Victoor
PZ

coördinator materieel / PBM

DieterHoet

Dienstencontract

20% VTE

WHP via wvi
PZ

secretaris prezone

1.1.4.2. INHOUDELIJKE WERKING 2012 INGEDEELD VOLGENS VEILIGHEIDSKETEN
A. Proactie
A.1. Inplanting nieuwe risico’s
A.2. Wijziging van de toegangswegen
A.3. Wegwerkzaamheden
A.4. Bluswatervoorraden en waterdistributienetwerk
B. Preventie
B.1. Brandpreventie: uniformisatie, specialisatie, opvolging en nazorg
B.2. Preventie burgers (woningen)
C. Preparatie
C.1. Opleiding (verder uitwerking zonale VTO-commissie en realisatie
van een zonaal opleidingsplan)
C.2. Materieel: toepassing aankoop- en herverdelingsplan
C.3. Kazernering
C.4. Voorafgaande planning / bluswatervoorraden
C.5. Dringende interventieplanning
C.6. Veiligheid (PBM, welzijn op het werk)
D. Uitvoering
D.1. SAH (inventariseren oproepen, opvolging dubbele oproepen,
ontwikkeling en invoering zonale uitrukprocedures, invoeren track
&trace)
D.2. Specialisaties (duikers, DGH, GRIMP, IGS, adviseur gevaarlijke
stoffen, meetploegen, dieren (landbouwdieren en honden))
D.3. Dispatching
D.4. Operationele coördinatie en operationele organisatie van
bevelvoering
E. Evaluatie
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1.1.4.3. HET GLOBALE BUDGET VOOR 2012
Begroting 2012

(okt-dec)

omschrijving
Personeel
Robert Van Praet-tbs-coördinator
Kris Degraeve-dt-financieel beh.
DieterHoet-dc-secretaris
Technici
Paul Victoor-dc-materieel&kledij
Jean-Philippe Vandeputte-dt-finan.beh.
beroepsbrandweermannen
JackyCoopman-dt-materieel en kledij
Bruno Denys-dtopleiding&SAH&prev&BPA
Rik Vandekerckhove-dtrisicoan&prev&software
Roger Van Brussel-dt-prev&BPA
vrijwillgers officieren
Filip Simoens-tbs-risicoan&interv.pl.
Dirk Coopman-tbs-software
Dimitri Vandromme-tbs-opleiding
dienstchefs (4 u/m/28 EUR/WG 33%/9
leden)
Totaal
Werking
administratie secretariaat
administratieve werkingskosten
verplaatsingskosten
vorming
verzekering BA bestuurders OPZ
Westhoek
verzekering OPZ Westhoek
erelonen advocaten
ICT (Abiware onderhoud)
Totaal
Investeringen
investering persoonlijke
beschermingsmiddelen
investering materieel
investering ICT
Totaal

FTE

jaarbedrag

bedrag

0,70
0,15
0,20

78.782
102.000
90.000

13.787
3.825
21.780

0,20
0,05
0,2

90.000
120.000
90.000

15.125
1.579
18.000

11.196

4.082
89.374
2.000
2.616
2.000
12.240
1.000
1.000
1
10.971
31.828
12.374
405.750
418.124

TOTAAL UITGAVEN

539.326

TOTAAL ONTVANGSTEN
federale toelage

539.326

Beschikbaar saldo

0
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1.1.4.4. ADMINISTRATIEVE OPSTART PREZONE MET RECHTSPERSOONLIJKHEID
In 2012 ging de zonale werking met beperkte rechtspersoon van start. De
voornaamste gegevens m.b.t. deze administratieve opstart vindt u in
onderstaande tabel samengevat terug.
Naam
Straat

Prezone Westhoek
(Hulpverleningszone IV - West-Vlaanderen)
Woumenweg

Huisnummer

100

Toevoeging

Optioneel

Postcode

8600

Plaats

Diksmuide

Land

België

Beroep

Optioneel

Taal

Nederlands

Telefoon

051 515356

Fax

051 519351

E-mailadres

dieter.hoet@westhoekoverleg.be

Ondernemingsnummer

500.929.873

Vestigingsnummer

500.929.873

BTW-ID.nr.

Verplicht indien BTW-plichtig (KBO)

Bankrekening

BE57 7340 3567 9235

SWIFT-code= BIC-code

KREDBEBB

1.1.5.Overleg gemeentesecretarissen
Het Westhoekoverleg zorgde in 2012 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 vijf bijeenkomsten in de loop van 2012.
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), JoerieStekelorum (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
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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 2012 was Frans Lefevre, OCMW voorzitter van Nieuwpoort, voorzitter
van dit overlegplatform.
Ook Jan Leicher, gebiedswerker welzijn en DieterHoet, coördinator
Westhoekoverleg nemen aan deze vergadering deel.
• Jeugdoverleg
Zie overeenkomst Jeugd.
• Cultuuroverleg
Het cultuuroverleg kwam in 2012 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.
• 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 – decreet onroerend erfgoed
In 2012 werd in gesprek getreden met de regio n.a.v. de opmaak van
het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ieperboog. Dit stootte op een aantal
bezwaren en overleg werd via het Westhoekoverleg met het kabinet van
de minister georganiseerd. Hierbij aansluitend werd het ontwerp van
decreet onroerend erfgoed verder opgevolgd, wat van groot belang is
voor de manier waarop het (oorlogs)erfgoed van de regio in de
komende jaren zal moeten worden beheerd.
Zie: http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/cultuur/
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Bestuurlijke strategie Westhoek
Verder bouwend op de resultaten van het sociaalgeografische luik van
het project ‘bestuurlijke strategie Westhoek’ werd in 2012 verder
gewerkt aan het formuleren van de resultaten van het bestuurlijke
gedeelte van deze begeleidingsopdracht.
De uitvoering van dit project kan worden opgevolgd via
http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/bestuurskracht/ .
Voortvloeiend uit deze begeleidingsopdracht werd een aantal nieuwe
actielijnen ontwikkeld in 2012 die verder bouwen op de resultaten:
1. In 2012 werden de resultaten van de regioscreening verder
opgevolgd. Hiervoor werd een overleg georganiseerd met het kabinet
van Minister Bourgeois.
2. Sinds 2011 werd de Westhoek ‘erkend’ samen met 4 andere Vlaamse
regio’s als ‘proeftuin’ voor de regioscreening. Deze uitwisseling met
deze regio’s en de Vlaamse overheid werd in 2012 verder gezet.
De drie actieterreinen voor deze proeftuin waren:
a. Welzijn
Enerzijds werden diverse publieke welzijnsactoren bijeen gebracht
om te komen tot een betere structurering van de diverse
overlegfora in deze sector (ocmw voorzittersoverleg, het overleg
diensthoofden maatschappelijke dienst, het overleg ocmw
secretarissen, het overleg directeurs ocmw woonzorgcentra, …).
Deze betere structurering moet een betere agendavorming op
streekniveau tot stand brengen.
Anderzijds werd met het overleg directeurs ocmw woonzorgcentra
actief op zoek gegaan naar een grotere mate van samenwerking
teneinde de leefbaarheid van deze sector in een plattelandsregio te
vergroten.
Dit actieterrein wordt door de gebiedswerking welzijn getrokken.
b. Jeugd
Dit actieterrein betreft de doorstart van de projectwerking ‘jeugd in
de Westhoek’ in het Forum Jeugd. Deze samenwerking moet de
samenwerking tussen jeugddiensten verankeren en de
gezamenlijke projectontwikkeling faciliteren.
c. Financiële verevening
In juni 2012 werd samen met Resoc en wvi ingespeeld op de
projectoproep ondernemersvriendelijke gemeente van het
agentschap ondernemen. De projectindiening werd in het najaar
succesvol afgerond. Dit moet het kader bieden om in 2013 aan de
slag te gaan omtrent de ontwikkeling van gezamenlijke
bedrijvigheid over de gemeentegrenzen en hoe modellen van
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financiële verevening hierop kunnen worden toegepast voor de
verdeling van de lasten en lusten van extra bedrijvigheid.
3. 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.
Westhoekoverleg volgde deze reflectieoefening op en hoopt dat dit de
basis zal vormen voor een sterkere relatie tussen het regionale
niveau en de wvi in de toekomst.
4. In 2012 werd met het overleg secretarissen gewerkt met de
resultaten van de bestuurskrachtbevraging die in het kader van
bestuurlijke strategie werd afgenomen. Dit resulteerde o.m. in het
bepalen van een vijftal prioriteiten waar er in de loop van het jaar
verder aan werd gewerkt. De instap met alle Westhoekgemeenten
(en aanverwante besturen) in het IT-raamcontract van Stad Kortrijk
kadert hier in.
1.2.3.

Plattelandsfonds en PDPO III
Het regeerakkoord van de in 2009 aangetreden Vlaamse Regering bevat
o.a. de oprichting van een projectmatig plattelandsfonds. 2012 was het
jaar van zowel goed als slecht nieuws. Half 2012 ontvingen de
Westhoekgemeenten die hiervoor in aanmerking komen een schrijven
met de bevestiging dat het fonds van start zou gaan. Met de
septemberverklaring bleek echter dat er nog steeds geen middelen
werden voorzien in de begroting voor 2013.
Dit vormde de aanleiding voor overleg met de top van de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM). In de overleg werd ook stilgestaan bij de
opmaak van het nieuwe Vlaamse Programma voor
Plattelandsontwikkeling (PDPO III) dat vanaf 2014 van start moet gaan.

1.2.4.

Landbouwwegen
In 2011 werd EFRO-project landbouwwegen Westhoek afgerond. Meer
info: http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/landbouwwegen/.
In 2012 werden de eerste tussentijdse resultaten bekend van het
Vlaams-bredevervolgproject ‘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.

1.2.5.

Toekomst parochiekerken
Op 15 juni ‘12 zette de AV van het Westhoekoverleg het licht op groen
voor de verdere gezamenlijke ontwikkeling van van een toekomstvisie
parochiekerken. Alle 18 de Westhoekgemeenten doen hier aan mee.
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In het voorjaar van 2012 werd van start gegaan met de inventarisering.
Gemeenten inventariseren op basis van een vragenlijst van het Centrum
voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) i.s.m. de kerkfabrieken voor
welk patrimonium er precies een toekomstvisie dient te worden bepaald
(kerken, sacristieën, kapellen, …). Deze inventaris dient te zijn
opgemaakt tegen het najaar van 2012. Nog in hetzelfde najaar zullen
de resultaten van deze bevraging op gemeentelijk niveau bijeen worden
gebracht. Het resultaat van dit werk zal neergelegd worden in een
gemeentelijke startnota ‘toekomst van de kerkgebouwen’.
In 2013 wenst Westhoekoverleg werk te maken van een traject per
gemeente dat moet leiden tot de opmaak van een toekomstvisie.
Hiervoor zal per gemeente een trajectgroep worden opgericht die o.l.v.
een moderator een toekomstvisie voorbereidt. Het is de bedoeling een
voorstel van visie klaar te hebben tegen eigen 2013, waarmee de nieuw
samengestelde besturen aan de slag kunnen. Indien de samenwerking
met het Bisdom voor de opmaak van de inventaris vlot verloopt, moet
het vooropgestelde tijdschema haalbaar zijn.
Gezien de Westhoek een uitzonderlijke positie inneemt in Vlaanderen:
samenwerking op het niveau van 18 gemeenten in een uitgesproken
landelijke omgeving, kan Westhoekoverleg beroep doen op een Vlaamse
toelage. Vlaanderen is in het bijzonder geïnteresseerd in innovatieve
oplossingen die zullen moeten worden gegenereerd voor de toekomst
van parochiekerken in kleine plattelandskernen. Eind 2012 werd werk
gemaakt van een samenwerkingsovereenkomst tussen het agentschap
erfgoed, het CRKC en de interlokale vereniging WHP.
Meer info: http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/parochiekerken/.
1.2.6.

IT raamakkoord
Halverwege 2012 stapten 17 Westhoekgemeenten (Houthulst besliste
niet in te stappen) onder impuls van Westhoekoverleg gezamenlijk in in
het IT raamakkoord van Stad Kortrijk. Door deel uit te maken van dit
raamakkoord worden de gemeenten in de mogelijkheid gesteld om
producten én diensten in de IT-sfeer tegen een scherpere prijs aan te
kopen en zonder dat volledig nieuwe aanbestedingsprocedures moeten
worden doorlopen.

1.2.7.

Besparingen De
plattelandsregio

Lijn

–Naar

een

mobiliteitsvisie

voor

een

In het voorjaar van 2012 werd de streek opgeschrikt door de
besparingsplannen van De Lijn. Vooral de halvering van het aanbod van
de belbus zorgde voor heel wat onrust. Westhoekoverleg stond in voor
de opmaak van een gezamenlijk standpunt (i.s.m. Margo Swerts, expert
mobiliteit wvi) en de organisatie van overleg met De Lijn WestVlaanderen. Dit leverde een aantal toegevingen op.
Aansluitend op deze discussies werd in het najaar een inforeeks
georganiseerd met als doel een eigen mobiliteitsvisie voor de streek op

31

Interlokale Vereniging WHP

werkingsverslag 2012

te maken. Eind 2012 was een eerste ontwerp klaar. Hierbij werd vooral
gefocust op een aantal vormen van ‘nieuwe mobiliteit’ waartoe het
aanbod in de streek vooralsnog beperkt is (blue bike, fietspunt,
autodelen, …).
Meer info: http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/mobiliteit/
1.2.8.

Sociale huisvesting in kleine kernen
In 2012 werd werk gemaakt de resultaten verwerkt van een
leaderproject dat 2 jaar lang data verzameld had omtrent de inplanting
van sociale huisvesting in kleine kernen. Dit project werd uitgevoerd
door Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. Voor de opmaak van de
conclusies zetelde een delegatie van de Westhoekgemeenten in de
klankbordgroep: Lode Morlion (burgemeester Lo-Reninge), Kaat
Depreitere (OCMW voorzitter Koekelare), Jurgen Vanlerberghe (Stad
Poperinge) en DieterHoet (coördinator Westhoekoverleg).

1.2.9.

Veiligheid kerncentrale Gravelines
Naar aanleiding van een rapport van Greenpeace omtrent de veiligheid
van de kerncentrale van Gravelines ontstond wat ongerustheid bij de
burgemeesters omtrent de mate waarin er effectief rekening werd
gehouden met dit risico in de nationale noodplanning.
Hierop werden volgende acties georganiseerd: een schrijven t.a.v. de
gouverneur en de minister van binnenlandse zaken, een veldbezoek aan
de centrale, een overleg met de directeur-generaal van het Federaal
Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

1.2.10. Invoering omgevingsvergunning
In de loop van 2012 werd een onderzoek uitgevoerd door Ann Tack
(coördinator milieu wvi) naar de gevolgen van de invoering van de
omgevingsvergunning voor de gemeenten. De invoering van de
vergunning houdt immers in dat een deel van de taken die momenteel
kaderenin de aflevering van de milieuvergunning klasse I van de
provincie naar de gemeenten worden verschoven. Zonder begeleidende
maatregelen is deze verschuiving niet aanvaardbaar voor
Westhoekgemeenten.
Westhoekoverleg zorgde voor de overbrenging van de resultaten van
deze studie aan de bevoegde minister. Eind 2012 bleek dat er door de
Vlaamse overheid een pakket aan begeleidende maatregelen zal worden
voorzien. Dit pakket was echter nog onvoldoende concreet.
1.2.11. Waterpeil IJzerbekken
In 2012 werden de resultaten bekend gemaakt van een
grensoverschrijdende studie naar het waterpeil van het IJzerbekken,
meer bepaald naar de te nemen maatregelen om wateroverlast in het
bekken van de IJzer te vermijden. Uit deze conclusies blijkt duidelijk
dat maatregelen dienen te worden genomen aan Franse zijde, om
wateroverlast aan Vlaamse zijde te vermijden.
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Meer info: http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/water/

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 / 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.
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.
In dit kader werd in 2012 heel wat inspanningen verricht om een bezoek af
te leggen met de Franse partners aan de zuid Limburgse grensregio.
Meer info:
http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/grensoverschrijdendesamenwerking/
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.
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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.
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
2012 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.
1.3.6.Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
In het najaar werd de coördinator van Westhoekoverleg aangeduid als lid
van het werkgroep Instrumentarium in voorbereiding van de opmaak van
het beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

1.4. Infosessies
• Infosessie statuut brandweervrijwilliger
Brandweerkazerne Kortemark op 29 februari 2012
• Infoavond toekomst parochiekerken
Stationshuis te Houthulst, 25 april 2012

1.5. Streekwerking Westhoek
• Leader Westhoek
• Stuurgroep mobiliteit
• Afstemmingsteam
• Welzijn in de Westhoek
• RESOC Westhoek
• Overleg Dorpen
• Westhoek Inspireert
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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.
3/ Via de trimesteriële gedrukte nieuwsbrieven, die verslag uitbrengen over de
streekwerking van de afgelopen trimester.
In 2012 werd van start gegaan met 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 milieujaarprogramma;
opvolging van het milieuloket;
het thema afval;
het thema energie;
het thema natuurlijke entiteiten;
het thema water;
de algemene organisatie van de milieudienst, intern overleg en de opvolging van
de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.
Voor Houthulst: de milieuraad
Voor Langemark-Poelkapelle: de milieuraad, sensibilisering en het thema
mobiliteit;
Voor Lo-Reninge: de vlarem-administratie, het thema milieuverantwoord
productgebruik en het thema hinder;
Voor Vleteren: sensibilisering, het thema milieuverantwoord productgebruik en
het thema hinder.
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3. Woonwinkel West.
Tweede projectfase – 01/01/2012 tem 31/12/2014
De gemeenten hebben zich verbonden voor een periode van 3 jaar nl.
van 01/01/2012 tem 31/12/2014. Geen van de deelnemende gemeenten kan
voor het einde van deze periode de overeenkomst opzeggen.
Het grond- en pandendecreet van 27 maart 2009 legt meer
verantwoordelijkheid voor het woonbeleid bij de lokale besturen. Het belang van
een lokale woonvisie en van het lokaal woonoverleg neemt toe.
Om de subsidies te behouden moet in de huidige projectfase bijkomend meer
aandacht besteed worden aan het beleidsvoorbereidende en
beleidsondersteunende. Daarvoor trad op 01 juli 2012 een
woonbeleidscoördinator in dienst. Zes activiteiten werden opgenomen en moet
de IGSW nu verplicht uitvoeren. En dit telkens voor de 6 gemeenten.
9 ontwikkeling van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen,
waarbij de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de gemeentelijke
woonbeleidsvisie hecht
9 faciliteren en uitbreiden woonoverleg met alle lokale woonactoren
9 aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de inwoners van de
deelnemende gemeenten
9 uitvoeren van taken gericht op de verbetering van de kwaliteit van het
volledige woningpatrimonium, opgelegd door de regelgeving betreffende
woonbeleid
9 initiatieven in het kader van het grond- en pandenbeleid met het oog
op betaalbaar wonen
9 verbeteren van de kwaliteit van woningen in het buitengebied, in de
landelijke deelgemeenten en van het oudere woningbestand
In 2012 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, Kortemarken 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;
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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.
In 2012 werden 313 vragen geregistreerd die te maken hebben met het FRGE.
Uiteindelijk werden 32 aanvraagdossiers ingediend in 2012. 3 van deze dossiers
waren doelgroepdossiers.

Het aantal dossier per gemeente in 2012
Gemeente/stad
Totaal aantal dossiers
Alveringem
Diksmuide
Houthulst
Kortemark
Lo‐Reninge
Veurne

7
11
2
6
2
4
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Waarvan
doelgroepdossiers
1
1
0
0
1
0
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4. Jeugd
De projectcoördinator wordt nog steeds allereerst aangestuurd door een
stuurgroep bestaande uit:
Bernard Heens, voorzitter van het Westhoekoverleg
Gunter Pertry, vertegenwoordiger van de deputatie
Dieter Hoet, coördinator van het Westhoekoverleg
Katrien Devliegher, afgevaardigde provinciale jeugddienst
Jan Leicher, afgevaardigde provinciale gebiedswerking
Marc De Keyrel, afgevaardigde van de stad Diksmuide
Martine Rabaey (Alveringem), Marc Vanderhaeghe (Kortemark) en FrankyPattyn
(Veurne) afgevaardigden voor de noordelijke Westhoek
Geert Vandewynckel (Heuvelland), Klaas Kindt (Ieper) en Stijn Dujardin
(Zonnebeke) afgevaardigden voor de zuidelijke Westhoek.
In het kader van de nieuwe overeenkomst tussen de 18 Westhoekgemeenten en
de provincie West-Vlaanderen worden de voornaamste bezigheden van de
projectcoördinator jeugd gebundeld in 4 kerntaken:
• Intergemeentelijke samenwerking
• Positionering ten aanzien van andere Westhoekpartners
• Belangenbehartiging en integratie in andere beleidsdomeinen
• Intergemeentelijke initiatieven
Specifiek betekent dit:
1. De projectcoördinator is mede verantwoordelijk voor de
projectontwikkeling en coördinatie m.b.t. jeugdprojecten.
2. Het bewerkstelligen van kennisverspreiding in de Westhoekgemeenten
omtrent jeugdbeleid en het verspreiden van goede voorbeelden.
3. De projectcoördinator bereidt de bijeenkomsten van de stuurgroep voor.
4. 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 Forum
Jeugd en de stuurgroep jeugd.
5. Het verder verkennen van de specifieke problematiek van jongeren in de
Westhoek, als landelijke regio in Vlaanderen.
6. Het vertegenwoordigen van de Westhoek op fora inzake jeugdbeleid,
jongerenproblematiek en streekbetrokkenheid.
7. Als centraal aanspreekpunt fungeren voor diensten, bedrijven,
overheidsinstellingen… die jongeren wil betrekken bij het uitvoeren van
acties, beleidsmaatregelen en projecten.
8. 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;
9. Netwerking: Contacten leggen met diverse partners, gemeenten en
medestanders bij het voorbereiden en uitvoeren van de verschillende
projecten.
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In 2012 vertegenwoordigden deze taken zich onder andere in volgende concrete
acties:
Thema/Actie
Stuurgroep Jeugd
Forum Jeugd
Westhoek

(Intergemeentelijke)
projectontwikkeling
en initiatieven

Grensoverschrijdende
initiatieven

Specifiek
 14/03
 01/06
 22/10
 07/02
 27/03
 12/06
 05/11
Projectenveloppe &
administratieve
ondersteuning
 Regionaal project: Art.19
 Kinderbrouwerij: Rookop
Gezinsfestival
 Westhoek Streekmuseum:
Jens en de museumschat
 Jeugddienst Zonnebeke:
100% Lena
Organisatie & logistieke
ondersteuning
 Gemeenschappelijke
serverruimte: introductie
Dropbox “Jeugd in de
Westhoek”
 Intergemeentelijke
samenwerking Noordelijke
Westhoek: begeleiding
voorbereidende gesprekken
traject, bepalen projecten
2013, contacten met de
provincie West-Vlaanderen
i.h.k.v. extra subsidies
 Groepsaankoop software
speelpleinwerking +
organisatie eerste vorming
 Werkgroep Jeugd EGTS
 Studiebezoek – werkgroep
jeugd EGTS
 ASTRIDE: interreg-project –
partnerschap met aan de
Westhoek gelijkaardige
regio’s m.b.t. gelijkaardige
jeugdvraagstukken
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Werkingsgebied
Westhoek

Westhoek

arr. Ieper
Westhoek
Westhoek
Westhoek

Westhoek
arr. Veurne /
Diksmuide

Westhoek

Westhoek
Westhoek
Westhoek
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Vertegenwoordiging/
samenwerkingen
Jeugd in de Westhoek








Innovatie/Studiedage
n



…

…

Braindrain/braingain
Stuurgroep Mobiliteit
Jeugd en welzijn
Dorpenoverleg
Bovenlokaal overleg
Opvoedingsondersteuning
Netwerkstuurgroep Integrale
jeugdhulp (afh. agenda)
Via CLB Ieper: zelfdoding in
de Westhoek
Via JAC Westhoek
De Grens
Paspartoe
Ms Excel basis – ifv
begeleiden projecten
Bustoer: inclusieprincipe
integreren in
speelpleinwerking

Westhoek

Westhoek

…

We zijn ervan overtuigd dat deze continuering (verderzetting na 2013) op zijn
minst een inhoudelijke verbreding van het huidige takenpakket van de
projectcoördinator zal moeten betekenen.
Indien we echter rekening houden met het “volledige traject” die een jongere
aflegt (0 - … jaar) kan dit onder meer een verbreding betekenen richting thema’s
als: betaalbaar wonen, beschikbaarheid kinderopvang, aantrekkelijke jobs voor
afgestudeerden… In overleg treden met bestaande structuren en organisaties
vormen hier uiteraard prioriteit.
Indien we tijdens deze overbrugging aan een sterk, coherent jeugd-verhaal
wensen verder te bouwen om ook na deze periode alle lokale actoren te kunnen
blijven overtuigen van de winst/opbrengst (efficiëntie) van deze regionale
inspanningen dienen we met het Forum Jeugd deze uitdaging aan te gaan. In
2013 zal alvast verder worden gewerkt aan het verduidelijken van deze toekomst
en de rol die de gemeenten hier kunnen opnemen op zowel inhoudelijk als
financieel vlak.
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Tijdsverdeling van het intergemeentelijk
personeel.
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1. Westhoekoverleg
De inspanningen van het personeel van Westhoekoverleg richten zich in de
eerste plaats op het geheel van de 18 gemeenten en zijn moeilijk toe te wijzen
aan individuele gemeenten.
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2. De IGMA en de IGDA.
Op basis van een tijdsregistratiesysteem werd in 2012 volgende tijdsverdeling
per gemeente opgetekend:
Intergemeentelijke duurzaamheidsambtenaar
Houthulst
1003,5 u / 125,5 dagen
Langemark-Poelkapelle
850 u / 106 dagen
Intergemeentelijke milieuambtenaar:
Lo-Reninge
856 u / 107 dagen
Vleteren
834 u / 104,25 dagen
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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 2012 werden in totaal 4253
woonvragen geregistreerd. Meerdere woonvragen kunnen afkomstig zijn van
eenzelfde klant.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantalvragen per doelstelling:
Doelstelling

# vragen

Beleid

Doelstelling

# vragen

Huisvesting

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

5
1

522
65
11

totaal

776

Sociaal
Sociaal huren SHM en SVK

1272

Sociaal kopen
Sociaal lenen
totaal

7
7
1286

172

Attest voldoende huisvesting
Crisisopvang
Energie
Energiepremies
FRGE

2
1
647
309
313

Kwaliteit woonomgeving
Premies
Verkopen en kopen woning
Woningaanpassing/levenslang
wonen
totaal

2
734
2
1

Huur
Gerecht. procedure
uithuiszetting
Huuraangelegenheden
totaal

2011

2
176
178

Andere
Totaal aantal woonvragen

2

4253

Vergelijking aantal woonvragen met voorgaande jaren:

Beleid
Huisvesting
Huur
Sociaal
Andere
Totaal

2009
78
824
176
439
4
1521

2010
352
1288
312
814
16
2782

2011
506
1864
360
963
5
3698

2012
776
2011
178
1286
2
4253

Opmerking:
533 vragen zijn in 2012 afkomstig van de nieuw toegetreden gemeente Kortemark.
4253 – 533 = 3720 woonvragen. Dit betekent dat er toch nog een lichte stijging is van
het aantal woonvragen in 2012 ten opzichte van het aantal in 2011.
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De volgende tabel vermeldt het aantal klantencontacten per gemeente:
Gemeente
Alveringem
Diksmuide
Houthulst
Kortemark
Lo-Reninge
Veurne
Andere gemeenten
Totaal

Aantal
contacten
321
1363
532
533
308
797
399
4253

Deze tabel toont ook aan dat bijna 9,38% (399) van het totaal aantal
klantencontacten (4253) in 2012, klanten betreft die buiten het werkingsgebied
van de intergemeentelijke samenwerking gedomicilieerd zijn.
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4. Jeugd
De inzet van de projectcoördinator situeert zich in de eerste plaats op
streekniveau. De activiteiten ontwikkelt in het kader van overleg, afstemming en
vertegenwoordiging hebben een return voor alle Westhoekgemeenten.
In 2012 werd door de projectcoördinator gewerkt aan verschillende projecten
(zie tabel pagina 40). 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 2012 had de Westhoek
216.358 inwoners, wat het budget op 144.959,60 euro opleverde.
In het kader van de werking van Westhoekoverleg werd in 2012 234.417,07 euro
uitgegeven. Verdere verduidelijking in onderstaande tabel.
uitgaven

inkomsten

werking

€ 183.401,09

jeugd

€ 51.015,98

totaal

€ 234.417,07

gemeentelijke bijdrage

€ 144.959,60

SO RESOC

€ 15.918,12

brandweerhervorming

€ 22.586,65

bestuurlijke strategie

€ 2.756,55

overige

€ 1.099,59

totaal

€ 187.320,51

verschil

€ -47.096,56

Het tekort werd gefinancierd met overschotten van voorgaande jaren. Eind 2012
bedroeg het eigen vermogen op de balans 258.700,35 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

% verdeling

Totaal
Euro

1003,5 u

54,14%

49.403,87

850,0 u

45,86%

41.848,20

1853,5u

100%

91.252,07

# uren

% verdeling

Totaal
euro

834

49,33%

32.323,55

856,5

50,67%

33.201,59

1690,5

100,00%

65.525,14
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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

224 544,57

Werkingskosten personeel

11 208,13

Werkingskosten algemeen

24 557,34

investeringen

6 849,34

Totale projectkosten

267 159,38

Subsidies Vlaams Gewest

129 429,54

inbreng gemeenten personeel
Inbreng gemeenten
werkingskosten
Provinciale subsidie
GESCO-premie
Totale financiering

63 378,67
39 206,81
26 595,00
8 549,36
267 159,38

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

bevolking
4 989
16 340
9 731
12 216
3 299
11 514
58 089

bijdrage
8,59 %
28,13 %
16,75 %
21,03 %
5,68 %
19,82 %
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. Voor het eerste semester van
2012 werden 65% van de kosten die voortvloeien uit de tewerkstelling 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.
Voor het tweede semester kwam de werking voor de helft ten laste van
Westhoekoverleg en voor de andere helft van de Provincie West-Vlaanderen.
In 2012 gaf Stad Diksmuide € 43.271,64 uit als beherende partner van de
interlokale vereniging Westhoekpersoneel in het kader van de personeels- en
werkingsuitgaven van de projectcoördinator jeugd in de Westhoek.
uitgaven
personeel
werking
projectenveloppe

inkomsten
Leader Westhoek
Provincie
Westhoekoverleg

41.988,57
3.052,93
0,00
45.041,50

13.931,82
12.110,71
18.998,97

56

Interlokale Vereniging WHP

werkingsverslag 2012

Bijlagen
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Bijlage 1: agenda algemene vergaderingen

Kortemark, 27 januari 2012
Werking Westhoekoverleg
 Vlaams plattelandsfonds: stand van zaken,
 Provinciaal veiligheidsportaal OSR: participatie Westhoekgemeenten.
 Raamcontract SABAM
 Kostprijs archeologisch onderzoek
Herziening Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS): algemene stand van zaken en
implicaties voor de Westhoek
Toelichting door Gedeputeerde Patrick Van Gheluwe en de heer Stefaan Barbery, provincie
West-Vlaanderen.
Varia.
 Ook na 2013 nog Europees integraal plattelandsbeleid
 Nieuwsbrief streekwerking Westhoek
Streekhuis Esenkasteel, 17 februari 2012
Werking Westhoekoverleg
 jeugdforum;
 jaarrekening en balans 2011;
 bestuurlijke strategie;
 IPO-themagroep bestuurskracht.
FRGE Westhoek: stand van zaken
Brandweerhervorming: werking in 2012
Erfgoed
In aanwezigheid van dhr. Mark Andries, kabinetschef Geert Bourgeois, viceminister-president
van de Vlaamse regering.
 Ontwikkeling parochiekerkenplan
 Omgaan met archeologisch erfgoed
Varia.
 Actie basisonderwijs West-Vlaanderen
 Studiebezoek ‘gemeentelijk beleid in grensoverschrijdende plattelandsregio’s’ op 22 en 23
maart
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Streekhuis Esenkasteel, 16 maart 2012
Werking Westhoekoverleg
 Toekomst parochiekerken;
 Besparingen De Lijn: gezamenlijke reactie;
 Voorzitterschap prezoneraad / interlokale vereniging WHP.
Streekwerking Westhoek
 Cultuursubsidies in afbouw;
 FRGE: renteloze lening voor doelgroep;
Brandweerhervorming in 2012 en verder
Toelichting door dhr. Paul Victoor, projectcoördinator OPZ Westhoek 2011.
Varia.
Streekhuis Esenkasteel, 20 april 2012
Werking Westhoekoverleg:
 Verbouwingswerken Streekhuis Esenkasteel;
 Aansluiting transnationaal project Astride;
 Belasting op GSM-masten;
 IT-aankoopcontract (2013-2017) Stad Kortrijk;
 Denkproces toekomst wvi;
 Toekomst parochiekerken.
Besparingen De Lijn West-Vlaanderen: een gesprek met De Lijn n.a.v. het besparingsplan en
de reactie van het Westhoekoverleg.
In aanwezigheid van dhr. Yvan Bellaert, afdelingshoofd Marketing & Communicatie, en dhr.
Jan D’hooge, afdelingshoofd Exploitatie
Varia.
 Omgevingsvergunning
 Persmededeling cultuursubsidies Westhoek
Streekhuis Esenkasteel, 11 mei 2012
Plattelandsfonds: stand van zaken.
Beknopte toelichting door dhr. Jan Durnez, senator en Vlaams volksvertegenwoordiger.
Toekomst lagere en kleuterschoolvestigingen: stand van zaken.
Beknopte toelichting door dhr. Jan Durnez, senator en Vlaams volksvertegenwoordiger.
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Werking Westhoekoverleg.
 Toekomst parochiekerken Westhoek;
 Veiligheid kerncentrale Graveline;
 Openbaar vervoer: besparingen De Lijn en verdere acties.
Brandweerhervorming: stand van zaken.
Resultaten regioscreening Westhoek.
Toelichting door:
dhr. Kris Snijkers, raadgever Binnenlands Bestuur van de Viceminister-president van de
Vlaamse regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Toerisme,
Inburgering en Vlaamse Rand
mvr. Katie Heise, Staf Beleid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur
dhr. Peter Hautekiet, beleidsmedewerker streekontwikkeling Vlinter (Koepel van de Vlaamse
intergemeentelijke verenigingen voor streekontwikkeling).
mvr. Liesbeth Belmans, stafmedewerker, steunpunt landelijke gemeenten VVSG
Varia.
Streekhuis Esenkasteel, 15 juni 2012
Werking Westhoekoverleg.
 Voorontwerp van decreet plattelandsfonds;
 Veiligheid kerncentrale Gravelines: stand van zaken;
 Parochiekerken;
Toelichting door dhr. Niek De Roo, expert wvi
Ruimtelijke bescherming WOI: Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Ieperboog’;
Toelichting door dhr. Mark Andries, kabinet Bourgeois en dhr. Guido Tack, agentschap
onroerend erfgoed.
Vertegenwoordiging gemeenten in stuurgroep van het RESOC-project ‘De Westhoek
inspireert ondernemerschap’.
Beleidsgroep Fonds Reductie Globale Energiekost Westhoek: terugkoppeling overlegtafels
energiearmoede.
 Energiearmoede
 Aanpassingen kredietreglement
Prezoneraad Westhoek
Toelichting door dhr. Paul Victoor, coördinator OPZ Westhoek:
 Stand van zaken werking operationele prezone Westhoek;
 Evoluties op federaal niveau;
 Advies prezoneraad m.b.t. theoretische uitruktijden.
Varia.
 Participatie wordt ge(s)maakt
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Streekhuis Esenkasteel, 21 september 2012
Werking Westhoekoverleg
 Plattelandsfonds: betekenis voor Westhoekgemeenten en ontwerpstandpunt VVSG.
 Toekomst parochiekerken: stand van zaken.
 Omgevingsvergunning: antwoord minister Schauvliege .
 Waterpeil IJzerbekken: conclusie Frans studiemateriaal.
 Herijking onbevaarbare waterlopen: standpunt VVSG.
 Cultuursubsidies: resultaat voor de Westhoek.
 Besparingen De Lijn: parlementair antwoord minister Crevits.
Veiligheid kerncentrale Gravelines
Toelichting door dhr. W. De Roovere, Directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle (FANC) en dhr. Peter Roose, gemeenteraadslid Veurne en bestuurder bij
het FANC.
Varia
Streekhuis Esenkasteel, 19 oktober 2012
Werking Westhoekoverleg
 Invoering omgevingsvergunning;
 Nucleaire noodplanning;
 Toekomst wvi;
 Fonds Reductie Globale Energiekost (FRGE).
Afbakening Vlaamse platteland en de relevantie hiervan voor de nieuwe Europese
programmeerperiode .
Inleiding door de heer Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg en Bern Paret,
gebiedswerker leefbaarheid Provincie
Toelichting door dhr. Toon Denys, gedelegeerd bestuurder Vlaamse Landmaatschappij en
dhr. Paul Van der Sluys, afdelingshoofd platteland.
Varia
 Uitspraken minister Muytters inzake hogere bijdragen door plattelandsbewoners.
Streekhuis Esenkasteel, 23 november 2012
Beheerscomité Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel
jaarverslag 2011
Prezoneraad Westhoek
 Indiening zonaal operationeel organisatieplan 2012
 Overeenkomsten terbeschikkingstelling, detachering en dienstencontract 2012
 Administratieve opstart
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Werking Westhoekoverleg.
 Afbakening platteland;
 Data 2013 - nieuwjaarseditie;
 Herraming opbrengst APB
 Plattelandsfonds: antwoord minister Peeters
Stand van zaken toekomst wvi
 Toelichting door dhr. Geert Sanders, algemeen directeur wvi.
Varia
 Commission locale d’information – Gravelines
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Bijlage 3: agenda dagelijks bestuur

Streekhuis Esenkasteel, 3 februari 2012
Werking Westhoekoverleg
 Afrekening 2011
 Bestuurlijke strategie: trajectgroep 27/01/2012
 Ontwikkeling jeugdforum Westhoek
 Gemeentelijke cofinanciering voor restauratie monumenten en begraafplaatsen CWGC
 Beleidsaanbevelingen IPO-themagroep bestuurskracht
 Omgevingsvergunning
Streekwerking Westhoek.
 Toegankelijkheid herdenking WOI
 Formuleren van voorstellen voor gemeentelijk communicatiebeleid in kader van ‘Westhoek
inspireert ondernemerschap’;
 Afschaffing fiscale aftrek energiebesparende maatregelen
 FRGE Westhoek
 Relatie Gemeenten / RESOC Westhoek
Brandweerhervorming.
 Persactie n.a.v. statuut vrijwilligers;
 Toekomst OPZ in 2012
Agenda algemene vergadering 17 februari 2012.
Streekhuis Esenkasteel, 2 maart 2012
Werking Westhoekoverleg
 implementatie omgevingsvergunning;
 aanpak parochiekerken;
Streekwerking
 cultuursubsidies in afbouw – gevolgen voor Westhoek (e.g. Folkcenter).
 standpunt mobiliteit Westhoek: actualiseren n.a.v. besparingen De Lijn.
 ontwikkeling jeugdforum: aansluiten bij Europese projectontwikkeling.
 bestuurlijke strategie: ontwikkeling luik m.b.t. financiële verevening
Agenda algemene vergadering 16 maart 2012.
Varia
 Beleidsstuurgroep 100 jaar herdenking grote oorlog.
 Communicatieluik Westhoek inspireert ondernemerschap gewijzigd.
 Regioscreening: aandringen op aanleveren resultaten niveau gemeente en niveau
Westhoek.
 Ontslag Joris Hindryckx als voorzitter PZR en interlokale vereniging.
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 Schrijven Jan Durnez inzake onderwijsaanbod Westhoekgemeenten.
 Antwoord inzake FRGE.
 Schrijven Paul Victoor.
Streekhuis Esenkasteel, 6 april 2012
Werking Westhoekoverleg.
 Verbouwingswerken Streekhuis Esenkasteel;
 Schrijven n.a.v. besparingen De Lijn;
 Schrijven n.a.v. afbouw cultuursubsidies
 Belasting op gsm-masten;
 It-aankoopcontract (2013-2017) regio Kortrijk-Roeselare;
Streekwerking Westhoek
 Aansluiting transnationaal project Astride.
 Denkproces toekomst wvi – 21/03/12.
Agenda algemene vergadering 20 april 2012
Varia
 Omgevingsvergunning
Toekomst parochiekerken
Overleg met dhr. Bart Vercauteren van het Bisdom n.a.v. het schrijven van het Bisdom
(14/03/2012) inzake het formuleren van een toekomstvisie.
Streekhuis Esenkasteel, 4 mei 2012
Werking Westhoekoverleg
 Parochiekerken: opvolging 25 maart 2012
Toelichting door Niek De Roo
 Greenpeace – Graveline;
 Financiële verevening: schrijven / opdracht RO;
 Afbakening Vlaamse platteland en voorbereiding programmeerperiode 2014-2020: Toon
Denys en Paul Vandersluys op WHO.
 Besparingen De Lijn: antwoord Jurgen Vanlerberghe n.a.v. schrijven
 Brandweer hervorming: beknopte stand van zaken.
Streekwerking Westhoek
 Waterzuivering: schrijven ‘onderzoek naar waterzuivering in buitengebied’
Agenda algemene vergadering 11 mei 2012
Varia
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Streekhuis Esenkasteel, 1 juni 2012
Werking Westhoekoverleg.
 Parochiekerken;
 Gravelines;
 Regioscreening
 Besparingen De Lijn
 Brandweerhervorming
Streekwerking Westhoek
 GRUP Ieperboog: gezamenlijke reactie met Westtoer.
Agenda algemene vergadering 15 juni 2012
Varia.
Streekhuis Esenkasteel, 6 juli 2012
Werking Westhoekoverleg
 Parochiekerken.
 Cultuursubsidies Westhoek.
 Uitvoering besparingen De Lijn.
 Plattelandsfonds
Brandweerhervorming: stand van zaken.
Streekwerking
 Toekomst wvi / terugkoppeling stuurgroep 23 mei ’12;
 Thema’s streekwerking 2014-2020.
 Call ‘Ondernemers vriendelijke gemeente’ – financiële verevening.
Terugkoppeling van infosessie 27 juni ’12 / verdere aanpak.
Agenda algemene vergadering 21 september 2012
Varia
 'Verslag beleidsstuurgroep 100 Groote Oorlog
 Opmaak nieuw streekpact RESOC Westhoek
Streekhuis Esenkasteel, 31 augustus 2012
Werking Westhoekoverleg
 Verhuis naar Ieper
 Reactie VVSG op plattelandsfonds
 Nieuwe evolutie kleine windturbines
 Parochiekerken: stand van zaken
 Antwoord minister Schauvliege inzake omgevingsvergunning
 Standpunt VVSG inzake herijking onbevaarbare waterlopen
 Mededeling EGTS West-Vlaanderen / FlandreDunkerque – Côte d’Opale
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Streekwerking Westhoek
 Waterpeil IJzerbekken: eindconclusie studie invloed
 Oproep ondernemersvriendelijke gemeente: stand van zaken
Brandweerhervorming: nieuwe richtlijnen van de Federale overheid.
Agenda algemene vergadering 21 september 2012
Varia
Streekhuis Esenkasteel, 5 oktober 2012
Werking Westhoekoverleg
 Invoering omgevingsvergunning: s.v.z.
 Plattelandsfonds: s.v.z.
 Nucleaire veiligheid Westhoek: verdere stappen.
Streekwerking Westhoek
 Samenwerking jeugddiensten noord.
 Astride.
 Oproep ondernemersvriendelijke gemeente.
Brandweerhervorming: voorbereiding prezone met rechtspersoonlijkheid 2012
Agenda algemene vergadering 19 oktober 2012
Varia
Streekhuis Esenkasteel, 9 november 2012
Werking Westhoekoverleg.
 Jaarverslag Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel 2011;
 Data vergaderingen 2013;
 Verhuis;
 Werking dagelijks bestuur in 2013;
 Herraming opbrengst personenbelasting;
 Antwoord Peeters / plattelandsfonds.
Streekwerking
 verdeling Europese subsidies in West-Vlaamse context.
Brandweerhervorming: stand van zaken
Agenda algemene vergadering 23 november 2012
Varia
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Streekhuis Esenkasteel, 7 december 2012
Werking Westhoekoverleg.
 Samenstelling dagelijks bestuur
 Vraag Lo-Reninge inzake overwelving baangrachten
 Verhuis Auris: voorstel pendelvergoeding
Streekwerking Westhoek
 Toekomst mobiliteit Westhoek: opvolging inforeeks najaar 2012
 Parochiekerken:
Overleg agentschap onroerend erfgoed;
Aangepaste timing.
 Project OVG: financiële verevening.
 Ontwikkeling regierol sociale economie lokale besturen.
Brandweerhervorming
 Acties BVV nav begrotingsinspanning Federaal.
 Polis burgerlijke aansprakelijkheid.
 Bijeenkomsten PZR 2013 / Nog te nemen beslissingen 2012.
 Veiligheidsoverleg Gravelines
Agenda algemene vergadering 18 januari 2013
Varia
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Bijlage 4: agenda ‘Vereniging voor Gemeentesecretarissen van
de Westhoek’
Streekhuis Esenkasteel, 20 januari 2012
Het doel van de vergadering is de tabel “mapping samenwerkingsmogelijkheden” van Prof.
Voets in te vullen.
Lo-Reninge, 20 april 2012
Kennismaking met GIS in de gemeente: aankondiging intergemeentelijk overleg
Een toelichting door de heer Bart Boute, expert GIS wvi
Eerste ervaringen met de invoering van BBC.
Een toelichting door de heer Francis Claeys, secretaris en de heer Luc Delancker, ontvanger
van de gemeente Zonnebeke
IT-raamcontract Stad Kortrijk
Terugkoppeling Westhoekoverleg
 Raamcontract SABAM
 Aanbevelingen bestuurskracht landelijke gemeenten van het Interbestuurlijk
Plattelandsoverleg (IPO).
 Toekomstvisie parochiekerken.
 Stand van zaken ‘bestuurlijke strategie’
 Energiearmoede Westhoek.
Varia
 Verspreiding verslagen CBS aan pers
Houthulst, 29 juni 2012
Verspreiding van verslagen van het college van burgemeester en schepenen te Ieper
Toelichting door de heer Stefaan Depraetere
Inzage in het register ‘openbaarheid van bestuur’ (ervaringsuitwisseling)
Resultaten van de regioscreening
Toelichting door de heer Dieter Hoet
Terugkoppeling Westhoekoverleg
 Brandweerhervorming
 Parochiekerken
 Plattelandsfonds
Varia
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Streekhuis Esenkasteel, 28 september 2012
Opmaak omgevingsanalyse voor de meerjarenplanning en budget 2013: intervisie
IT-raamcontract Westhoekgemeenten
Brandweerhervorming: naar een prezone met beperkte rechtspersoonlijkheid
Terugkoppeling Westhoekoverleg
Varia
Klerken, 23 november 2012
De dienstverlening van Leiedal voor de gemeenten in de regio Kortrijk-Waregem betreffende
ICT en communicatie;
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad na de inwerkingtreding van de
wijzigingen in het gemeentedecreet;
Het register der inkomende en uitgaande briefwisseling (gemeentedecreet art. 189);
De samenstelling van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf na wijziging
van art. 236 van het gemeentedecreet;
Eindrapport bestuurlijke strategie Westhoek;
Prioriteitennota streekwerking voor de komende beleidsperiode;
Varia.
 Jaarverslag Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel
 Opmaak Streekpact
 Aanbod school voor bestuursrecht / wivo inzake BBC
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Bijlage 5: agenda overleg OCMW-voorzitters van de Westhoek
Koksijde, 5 maart 2012
Verwelkoming en voorstelling Sociaal Huis Koksijde.
Schuldpreventie: stand van zaken.
Toelichting door mevr. Siska Vanpeteghem
Streekwerking Westhoek
 FRGE;
 Stand van zaken dossiers
 Ontwikkeling proeftuin welzijn;
 Jeugdforum Westhoek.
De organisatie van de sociale dienst
Toelichting door de heer Bruno Debacker, OCMW secretaris Waregem
Varia
Lo-Reninge, 4 juni 2012
Verwelkoming te Lo-Reninge.
Schuldpreventie: stand van zaken.
Toelichting door mevr. Siska Vanpeteghem
Terugkoppeling overlegtafels energiearmoede Westhoek + voorstellen acties
Toelichting door dhr. Jan Leicher, gebiedswerker Westhoek en dhr. Jeroen Haegedooren,
coördinator FRGE Westhoek en dhr. Paul Meersman, programmaverantwoordelijke
Samenlevingsopbouw
Brugprojecten in de Westhoek
Toelichting door dhr Geert Debergh, Coördinator Centrum Leren en Werken
Terugkoppeling streekwerking
 Overleg OCMW woonzorgcentra
 Mobiliteit in de Westhoek
 Streekpact RESOC Westhoek: stand van zaken
 Veiligheid kerncentrale Gravelines
 Onderwijshervorming
 Regioscreening Westhoek
Varia.
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Langemark-Poelkapelle, 3 december 2012
Verwelkoming en rondleiding in het WZC.
Project Schuldpreventie Westhoek
Toekomst en relatie met CAW project.
Reflectie OCMW-voorzittersoverleg voorbije legislatuur
Proeftuin welzijn
Terugkoppeling streekwerking
 Terugkoppeling overleg directeurs OCMW woonzorgcentra
 Jaarverslag IV Westhoekpersoneel
Varia
 Installatie nieuwe OCMW-raden
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