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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 2013 één keer bijeen op 18
januari 2013.
In 2013 volgde Christof Dejaegher, burgemeester Poperinge Bernard Heens,
burgemeester Heuvelland 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 2013 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. Deze samenwerking behelst een viertal strategische doelstellingen:
intergemeentelijke samenwerking, ondersteuning aan gemeenten,
gemeenschappelijke belangenbehartiging en interbestuurlijk overleg.
In 2013 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 liep eind 2013 af.
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
2013 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
2013 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 intergemeentelijke samenwerking
(IGSW) werkt rond wonen en huisvesting.
De herstructurering van de gemeentelijke sociale dienst van de gemeente
Kortemark en de invoering van het grond- en pandendecreet hebben er o.a. toe
geleid dat deze gemeente zich op 01.01.2012 heeft aangesloten bij de IGSW
WoonWinkel West.
Stad Diksmuide is juridische werkgever van het personeel en werft dan ook het
personeel aan. Het personeel is gehuisvest in het administratief centrum van
Stad Diksmuide.
Op 14 oktober 2011 werd het project in het kader van een open oproep opnieuw
gesubsidieerd voor drie jaar, te starten vanaf 1 januari 2012.
De personeelsformatie ziet er als volgt uit
□
□
□
□
□
□

1 vte beleidscoördinator (niveau B3) via opdrachthouderschap
1 vte woonwinkelverantwoordelijke (niveau C4)
1 vte woonwinkelmedewerkster (niveau B2)
½ vte administratief medewerkster (niveau C1)
½ vte administratief medewerkster (niveau C1)
1 vte technisch medewerkster (niveau C1) sedert 05/03/2013

Katrien Matte
Katrien Debevere
Annelies Defauw
Marieke Wallyn
Karin Barra
Caroline Vanhaste

Op 28.11.2012 gaf de technische medewerker zijn ontslag. Hij trad uit dienst
op 15 januari 2013. Op 5 maart 2013 vervoegde Caroline Vanhaste de dienst als
nieuwe technische medewerkster.
Intergemeentelijke samenwerking buiten Westhoekpersoneel om:






Habito: Sinds 2009 richtten de gemeenten Heuvelland, Poperinge en
Vleteren een woonwinkel Habito op. Deze woonwinkel beschikt over een
team van 3 mensen een coördinator een woonwinkelmedewerker en een
technische adviseur. Meer info: www.habito.be
Kwalitatief wonen in de grensstreek: Sinds 2009 werken de gemeenten
Mesen, Wervik en Menen samen onder de noemer ‘Kwalitatief wonen in de
grensstreek’.
Zonnebeke & Langemark-Poelkapelle
Koksijde & Nieuwpoort
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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- werd ondertussen
intensief ingezet op de verdere toekomst van dit intergemeentelijk samenwerken
zodoende de reeds geleverde inspanningen en reeds bereikte doelen een vervolg
te kunnen geven. Zo kon eind 2011 een nieuwe visietekst over de toekomst van
het intergemeentelijk jeugdwerken 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 en met december 2013).
Eind 2013 bundelen het Westhoekoverleg en RESOC Westhoek de krachten om in
het kader van het lopende leaderprogramma “Westhoek inspireert” een
uitbreiding te voorzien omtrent de braindrainproblematiek. RESOC Westhoek
zorgt gezien hun reeds uitgevoerde acties voor heel wat bijkomende expertise
i.f.v. het Forum Jeugd. Op deze manier wordt bovendien de werking van Forum
Jeugd mogelijk gemaakt tot juni 2015.
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Partners van de Interlokale Vereniging
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Wonen
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X

X

X

X
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X

X
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X

X

X

X

Heuvelland

X

X

X

X
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X

X

X

X

Ieper

X

X

X

Koekelare

X

X

X

Koksijde

X

X

X

X

Kortemark

X

X

X

X

Langemark-Poelkapelle

X

X

X

X

X

X

Lo-Reninge

X

X

X

X

X

X

Mesen

X

X

X

X

Nieuwpoort

X

X

X

X

Poperinge

X

X

X

X

Veurne

X

X

X

X

Vleteren

X

X

X

X

Wervik

X

X

X

X

Zonnebeke

X

X

X

X

Provincie West-Vlaanderen

X

West-Vlaamse
Intercommunale (wvi)

X

Milieu

Alveringem

Partner

Algemeen

Jeugd

Ruimtelijke
ordening

De partners van de Interlokale Vereniging zijn:

X

X

X

X

X

X

De in vet aangebrachte kruisjes geven aan wie de beherende partner is voor de
respectieve overeenkomst.
De gekleurde kruisjes betreffen samenwerking buiten deze vereniging om.
Habito: Heuvelland, Poperinge en Vleteren
Kwalitatief wonen in de Grensstreek: Mesen en Wervik (en Menen)
Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke
Koksijde en Nieuwpoort
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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
2013. 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 2013 negen
keer bijeen (zie bijlage 1 voor de agenda's van deze vergaderingen). De
algemene vergadering is samengesteld uit o.a. de achttien burgemeesters
en de streekgedeputeerde. Bijlage 2 bevat een overzicht van de
aanwezigheden.
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Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de
algemene vergadering en kwam elf keer bijeen in 2013. In bijlage 3 wordt
een overzicht van de agenda's gegeven.
Sinds januari 2013 is het dagelijks bestuur als volgt samengesteld.
Voor arr. Diksmuide: Toon Vancoillie, burgemeester Gemeente Kortemark.
Voor arr. Ieper: Jan Durnez, burgemeester Stad Ieper en Christof
Dejaegher, burgemeester stad Poperinge.
Voor arr. Veurne: Ann Vanheste, burgemeester Gemeente De Panne.
Naast de coördinator woont ook de streekgedeputeerde en een
vertegenwoordiger van wvi deze vergadering bij.
In de schoot van het dagelijks bestuur werd de voorzitter en een
vervanger aangeduid. De voorzitter van het Westhoekoverleg is Christof
Dejaegher, en zijn plaatsvervanger is Toon Vancoillie.
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:
 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.

18

Interlokale Vereniging WHP

werkingsverslag 2013

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 14/09/20104) t.o.v. wat werd vooropgesteld.

NDG

DG

ESCO

TOTAAL

NDG

DG + ESCO

TOTAAL

Totaal
investeringsbedrag
dankzij FRGE
leningen

Alveringem
Vooropgesteld te ontlenen
Procentueel gehaald

1

0

0

1

10000
43440
23,02%

0
7207
0,00%

10000
50647
19,74%

18213,74

De Panne
Vooropgesteld te ontlenen
Procentueel gehaald

5

0

3

8

38043,28
88248
43,11%

6861,36
17756
38,64%

44904,64
106004
42,36%

115033,36

Diksmuide
Vooropgesteld te ontlenen
Procentueel gehaald

1

2

1

4

2697,31
142476
1,89%

22583,47
21459
105,24%

25280,78
163935
15,42%

29018,26

Heuvelland
Vooropgesteld te ontlenen
Procentueel gehaald

3

2

0

5

19866,94
71676
27,72%

15604,84
10871
143,55%

35471,78
82547
42,97%

41944,52

Houthulst
Vooropgesteld te ontlenen
Procentueel gehaald

2

2

1

5

14338,58
83378
17,20%

28000
13013
215,17%

42338,58
96391
43,92%

38360,33

Ieper
Vooropgesteld te ontlenen
Procentueel gehaald

17

3

0

20

152758,91
305139
50,06%

21721,36
49015
44,32%

174480,27
354154
49,27%

283041,03

Koekelare
Vooropgesteld te ontlenen
Procentueel gehaald

4

1

1

6

31836
73795
43,14%

5223
11193
46,66%

37059
84988
43,60%

45758,10

Koksijde
Vooropgesteld te ontlenen

10

2

0

12

79761,61
194614

12558,84
24942

92320,45
219556

101007,07
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Procentueel gehaald

40,98%

50,35%

42,05%

Kortemark
Vooropgesteld te ontlenen
Procentueel gehaald

3

2

0

5

17813,38
105552
16,88%

16455,37
16870
97,54%

34268,75
122422
27,99%

45350,74

Langemark - Poelkapelle
Vooropgesteld te ontlenen
Procentueel gehaald

1

1

0

2

10000
69522
14,38%

3633,31
9923
36,62%

13633,31
79445
17,16%

19849,08

Lo-Reninge
Vooropgesteld te ontlenen
Procentueel gehaald

3

1

0

4

23165,34
28929
80,08%

10000
4863
205,63%

33165,34
33792
98,15%

34183,44

Mesen
Vooropgesteld te ontlenen
Procentueel gehaald

0

0

0

0
8148
0,00%

0
1526
0,00%

0
9674
0,00%

0,00

Nieuwpoort
Vooropgesteld te ontlenen
Procentueel gehaald

6

2

1

7

45836,15
96201
47,65%

17160,7
17056
100,61%

62996,85
113257
55,62%

83503,63

Poperinge
Vooropgesteld te ontlenen
Procentueel gehaald

15

4

1

20

108744,44
174655
62,26%

30697,89
27985
109,69%

139442,33
202640
68,81%

193091,09

Veurne
Vooropgesteld te ontlenen
Procentueel gehaald

3

2

0

5

23327,11
103294
22,58%

18561,3
16107
115,24%

41888,41
119401
35,08%

58669,47

Vleteren
Vooropgesteld te ontlenen
Procentueel gehaald

1

0

0

1

10000
31880
31,37%

0
5472
0,00%

10000
37352
26,77%

17960,11

Zonnebeke
Vooropgesteld te ontlenen
Procentueel gehaald

4

1

0

5

30000
109992
27,27%

10000
13803
72,45%

40000
123795
32,31%

65075,02

Overzicht totaal aantal verstrekte leningen + totaal ontleend bedrag
ND
Maximaal te verstrekken
Break even point
Effectief reeds verstrekt
Procentueel: Effectief / max

236
150
79
33,47%

D

ESCO

38
25
25
86,84%

8

20

TOTAAL
274
175
112
40,87%

ND

D + ESCO

Totaal

1725000

275000

2000000

618189,05
35,84%

219061,44
79,66%

837250,49
41,86%

% aantal
doelgroep
leningen
13,86
14,28
29,46
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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 Victoor
werd verlengd tot 21 september 2012.
Christof Dejaegher was in 2013 voorzitter. Dieter Hoet, coördinator
Westhoekoverleg was secretaris. De coördinator bleef Robert Van Praet,
brandweercommandant Veurne en de financieel beheerder Kris Degraeve,
ontvanger Veurne.
Op 20 maart 2013 keurde de prezoneraad het zonaal operationeel
organisatieplan 2013 en het eraan gekoppelde budget 2013 goed. Deze
documenten kunnen worden geraadpleegd via de website van
Westhoekoverleg.
1.1.4.1. DE PROJECTSTRUCTUUR IN 2013 VOOR DE PREZONE MET BEPERKTE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
gemeente

overeenkomst

%

partners

functie in de
prezonewerking

Alveringem
De Panne

Ter beschikkingsstelling

20% VTE

Dirk Coopman
PZ
Diksmuide

coördinator software-ICT

Houthulst

Detachering

40% VTE

Bruno Denys
PZ
Houthulst

coördinator opleiding, SAH,
brandpreventie en BPA

Ieper

Detachering

20% VTE

Rik Vandekerckhove
PZ
Ieper

coördinator risicoanalyse,
interventieplannen, softwareICT

Detachering

5% VTE

Jean-Philippe Vandeputte
PZ
Koksijde

financieel deskundige

Diksmuide

Heuvelland

Koekelare

Koksijde

1

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

20% VTE

JackyCoopman
PZ
Kortemark

coördinator materieel / PBM

Poperinge

Ter beschikkingsstelling

20% VTE

Dimitri Vandromme
PZ
Poperinge

coördinator opleiding

Veurne

Detachering

20% 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

Paul Victoor

Dienstencontract

20% VTE

Paul Victoor
PZ

coördinator materieel / PBM

DieterHoet

Dienstencontract

20% VTE

WHP via wvi
PZ

secretaris prezone

Kortemark

LangemarkPoelkapelle
Lo-Reninge
Mesen
Nieuwpoort

Vleteren

Wervik

Zonnebeke

1.1.5.Overleg gemeentesecretarissen
Het Westhoekoverleg zorgde in 2013 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 2013.
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).
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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 2013 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.
In 2013 werd aanvullend op het voorzittersoverleg werk gemaakt i.s.m.
de gebiedswerking welzijn van overleg met de diensthoofden sociale
dienst en de directeurs van de woonzorgcentra.
Vanuit deze opdracht woonde het secretariaat van Westhoekoverleg het
overleg schuldpreventie bij t.b.v. het voozittersoverleg.
 Jeugdoverleg
Zie overeenkomst Jeugd.
 Overleg toerisme
Een overleg met mandatarissen en ambtenaren bevoegd voor toerisme
wordt door de regionale afdeling van Westtoer georganiseerd op
regelmatige basis.
 Overleg ruimtelijke ordening
Een overleg met mandatarissen en ambtenaren bevoegd voor
ruimtelijke ordening wordt door de regionale werking van wvi i.s.m. het
agentschap ruimtelijke ordening op regelmatige basis georganiseerd.
 Overleg 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
De inhoudelijke actiepunten van Westhoekoverleg kunnen worden weergevonden
in de agenda’s van de bijeenkomsten van DB en AV opgenomen in bijlage 2 en 3
van dit verslag.
In dit hoofdstuk wordt een beknopt overzicht gegeven van de meest in het oog
springend onderwerpen.
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Bestuurlijke strategie Westhoek
In 2013 werd op basis van de conclusies van bestuurlijke strategie
Westhoek en de regioscreening gewerkt aan een nieuw protocol voor
Westhoekoverleg voor de periode 2014-2019. Dit protocol zal in 2014
ter goedkeuring aan de gemeenteraden worden voorgelegd.
Opmerkelijk is dat er in het nieuwe protocol verwezen wordt naar de
noodzaak van een betere structurering van het Westhoekoverleg
als opdracht voor deze nieuwe lokale legislatuur. Deze noodzaak vloeit
voort uit de behoefte om intergemeentelijke samenwerking in de
Westhoek zo veel als mogelijk op een autonome en flexibele wijze te
organiseren. Anderzijds vloeit dit voort uit de behoefte om belendende
terreinen van samenwerking en specifieke vormen van
projectontwikkeling onder de koepel van Westhoekoverleg onder te
brengen.
Deze belendende terreinen zijn:
- Jeugd: zie aanvullende overeenkomst jeugd.
- Welzijn: doordat de provincie noodgedwongen terugtreedt en er
een consensus is in de schoot van Westhoekoverleg dat er
beleidsmatig geageerd moet worden op streekniveau rond deze
thematiek. In 2013 beperkte
- sociale economie: in 2013 werd i.s.m. SERR Westhoek een dossier
ingediend bij de Vlaamse overheid om invulling te geven aan de
lokale regierol inzake sociale economie. Er wordt voorzien om een
coördinator gedurende 6 jaar op streekniveau in het leven te roepen.
Een voorbeeld van een dergelijke vorm van projectontwikkeling is het
opzetten van een intergemeentelijke samenwerking o.l.v. stad Poperinge
om in te tekenen op de oproep ondernemersvriendelijke gemeente
(OVG) rond lokale economie en toerisme.
In 2013 kon worden gestart met het OVG-project ‘intergemeentelijke
bedrijventerreinen’ Westhoek. Buck International werd hiervoor
aangesteld door wvi (in opdracht van Westhoekoverleg) om een
vereveningsmodel uit te werken voor de realisatie van twee
intergemeentelijke bedrijventerreinen in de Westhoek. Ook dit is een
voorbeeld van intergemeentelijke projectontwikkeling.
Ook het beleidsdomein cultuur en erfgoed kwam in deze context naar
voor in 2013. Samenwerking rond cultuurbeleid is in het zuiden van de
Westhoek verankerd in CO7 en in arr. Veurne in 5-art. Voor CO7 betreft
dit ook samenwerking rond onroerend erfgoed. De samenwerking in
arr. Diksmuide onder de noemer ‘Hout en Blooteland’ liep af in 2013,
waardoor via Westhoekoverleg diverse acties werden ondernomen om
deze samenwerking onder te brengen in één van de andere
samenwerkingsverbanden. Dit leidde tot de vorming van twee grote
koepels van samenwerking: CO7 voor arr. Ieper (exclusief Wervik) en 8hoek (arr. Veurne + Diksmuide, Lo-Reninge en Houthulst). Koekelare
en Kortemark sluiten aan bij Hinter.
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In dezelfde context kwam wonen naar voor. Hiervoor verwijzen we
naar deze aanvullende overeenkomst.
Tenslotte was er in 2013 ook de hervorming van de twee regionale
landschappen van de Westhoek (West-Vlaamse Heuvels en IJzer en
Polder), waardoor de provinciale financiering verder diende te worden
opgetrokken t.n.v. de Vlaamse financiering. Westhoekoverleg stuurde
hierbij aan op het behoud van een structuur van deze regionale
landschappen binnen de contouren van de Westhoek, waarbij de
werking meer gebied dekkend zou worden.
Wat de regioscreening betreft, lag de bal in 2013 in het kamp van de
Gouverneur die opdracht gekregen had conclusies hiervoor te
formuleren. De facto betekende dit dat de Gouverneur de hierboven
beschreven evoluties van nabij opvolgde.
Tot slot werd in 2013 de hervorming van de wvi richting meer
regionale inbedding van nabij opgevolgd. Westhoekoverleg hoopte op
een snelle opstart van de zgn. projectbureaus, die de facto meer
personeelsinzet in functie van Westhoekoverleg mogelijk zou maken.
Van belang hierbij is de Westhoekoverleg beroep zou kunnen doen op
een financiële verevening omwille van de hogere personeelsinzet in
Midwest en Brugge.
1.2.2.

Toekomst parochiekerken
De Westhoek wordt gekenmerkt door zijn vele kleine plattelandskernen
en zijn vele kerken. Het gaat over een 113 tal verspreid over het hele
grondgebied, waarvan meer dan een derde zich in dorpen situeert met
minder dan 700 inwoners. Deze kerken zijn vaak heel beeldbepalend
omdat de kleine dorpen er zich historisch rond ontwikkeld hebben en
omdat hun torens het landschap van de Westhoek schragen.
De toenemende ontkerkelijking in Vlaanderen en de daarmee
samengaande bezorgdheid over de toekomst van dit patrimonium laat
zich ook in de Westhoek voelen. De omzendbrief van Minister Bourgeois
van 30 september 2011 en de ministeriële conceptnota met betrekking
tot de toekomst van de parochiekerken was de start van een wijzigend
beleid. In deze documentenstaat vermeld dat iedere gemeente in
Vlaanderen een toekomstvisie voor de beschermde en de niet
beschermde parochiekerken op haar grondgebied dient uit te werken.
Deze bevat vooral de parochiekerken binnen de gemeente een
langetermijnvisie, zowel wat betreft behoud, nevenbestemming,
herbestemming als sloop betreft. Het uitgangspunt is dat deze visie de
basis vormt voor het meerjarenplan dat binnen de gemeenteraad dient
goedgekeurd te worden binnen zes maanden van haar installatie,
namelijk tegen de zomer van 2013. Het is wenselijk dat deze visie vorm
krijgt door overleg met de betrokken kerkraden, centrale kerkbesturen
en het bisdom, met het centrale kerkbestuur in de regierol. Dit
gewijzigde beleid leidde ondertussen tot vernieuwde regelgeving op vlak
van erediensten maar ook op het vlak van erfgoed, subsidiëring enz.
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Deze en andere nieuwigheden veranderen potentieel de relatie tussen
gemeente- en kerkbestuur en de omgang met het kerkelijk patrimonium
in de toekomst.
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.
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 was ter beschikking
in het voorjaar van 2013. In de loop van 13 werden de resultaten van
deze bevraging op gemeentelijk niveau bijeen gebracht. Het resultaat
van dit werk zal neergelegd worden in een gemeentelijke startnota
‘toekomst van de kerkgebouwen’.
In 2013 werd werk gemaakt van een traject per gemeente dat moet
leiden tot de opmaak van een toekomstvisie. Hiervoor werd per
gemeente een trajectgroep opgericht die o.l.v. een moderator een
toekomstvisie voorbereidt. In de loop van 2014 moet dit dan leiden tot
een gemeentelijke visie.
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/.
Op 24 april 2013 organiseerden we een info-avond. rond de
regelgeving.
1.2.3.

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
te maken. Eind 2012 was een eerste ontwerp klaar. Hierbij werd vooral
gefocust op een aantal vormen van ‘nieuwe mobiliteit’ waartoe het
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aanbod in de streek vooralsnog beperkt is (blue bike, fietspunt,
autodelen, …).
In 2013 werd deze ontwerpvisie voorgelegd aan het ‘stedenoverleg
inzake mobiliteit’ dat in het leven werd geroepen. Dit stedenoverleg
bestaat uit het bevoegde schepenen uit de 4 kleine steden van de
Westhoek en de gemeente Koksijde. Dit leidde tot een bijsturing van de
visie die uiteindelijk ter goedkeuring werd voorgelegd aan de algemene
vergadering van Westhoekoverleg.
Eind 13 werd deze visie meegenomen om te verwerken in Europese
projecten. Dit gebeurde o.m. op de voorstelling van het nieuwe interreg
Vb Noord West Europa te Roubaix in het najaar.
Meer info: http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/mobiliteit/

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. Voor Westhoekoverleg waren in 2013 Jan Durnez, burgemeester
Ieper en Marcus Vandebussche, burgemeester Koksijde de
vertegenwoordigers.
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.
Meer info:
http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/grensoverschrijdendesamenwerking/
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Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai
De betrokkenheid van het Westhoekoverleg bij de Eurometropool is
beperkter. De algemene vergadering van Westhoekoverleg duidde Jan
Durnez (burgemeester Ieper) en Youro Casier (burgemeester Wervik) aan
als vertegenwoordigers voor het arrondissement Ieper in de algemene
vergadering van de Eurometropool.
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.
1.3.4.Regionale werking wvi
Op het niveau van wvi wordt geregeld uitgewisseld tussen regio’s omtrent
de respectieve werkingen.
1.3.5.Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
De coördinator van Westhoekoverleg werd aangeduid als lid van het
werkgroep Instrumentarium in voorbereiding van de opmaak van het
beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

1.4. Infosessies
 Informatieavond regelgeving parochiekerken
Aurisgebouw te Ieper, 24 april 2013
 Studiebezoek ZOLAD / regionaal landschap (intergemeentelijke
samenwerking inzake onroerend erfgoed in Zuid Limburg)
19 en 20 augustus.
 Overleg inspraak en participatie
11 december, Aurisgebouw te Ieper.

1.5. Streekwerking Westhoek
 Leader Westhoek
 Stuurgroep mobiliteit
 Afstemmingsteam
 RESOC Westhoek
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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.
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2. IGMA en IGDA.
In 2013 vormden onderstaande taken de belangrijkste tijdsbesteding van de
intergemeentelijke ambtenaren in alle 4 de gemeenten:
-

Het thema afval
Het thema natuurlijke entiteiten
De algemene organisatie van de milieudienst, inclusief overleg en de
opvolging van de samenwerkingsovereenkomst: Hieronder verstaat men
organisatorische taken bvb. overleg met de verantwoordelijke schepen,
voorbereiding begroting, fungeren als contactpersoon, … alsook
administratieve taken zoals het doornemen en beantwoorden van mails en
post. Deze taken kunnen vaak ook gelinkt worden aan een specifieke
milieu- en natuurtaak. Enkel omwille van de korte duur (enkele minuten
per dag per taak) is dit praktisch gezien heel moeilijk te verwerken in de
prestatiestaten onder de diverse taken. Bijgevolg worden deze taken
verzameld onder bovenvermelde rubrieken.

De hoofdtaken kunnen voor volgende gemeenten nog worden aangevuld met:
- Houthulst: de milieuraad, het milieuloket, het thema water, het thema
energie
- Langemark-Poelkapelle: de milieuraad, het milieuloket, sensibilisering,
voorbereiding deel leefmilieu in BBC, het thema water, het thema energie
- Lo-Reninge: opmaak milieujaarprogramma, voorbereiding deel leefmilieu
in BBC, het thema water, de vlarem administratie
- Vleteren: de milieuraad, voorbereiding deel leefmilieu in BBC, het thema
energie.

30

Interlokale Vereniging WHP

werkingsverslag 2013

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.
1. ontwikkeling van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen,
waarbij de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de gemeentelijke
woonbeleidsvisie hecht
2. faciliteren en uitbreiden woonoverleg met alle lokale woonactoren
3. aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de inwoners van de
deelnemende gemeenten
4. uitvoeren van taken gericht op de verbetering van de kwaliteit van het
volledige woningpatrimonium, opgelegd door de regelgeving betreffende
woonbeleid
5. initiatieven in het kader van het grond- en pandenbeleid met het oog
op betaalbaar wonen
6. verbeteren van de kwaliteit van woningen in het buitengebied, in de
landelijke deelgemeenten en van het oudere woningbestand
In 2013 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, Kortemark 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.
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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.
Meer gedetailleerde info kan worden teruggevonden in de jaarverslagen van deze
woonwinkels.
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4. Jeugd
De projectcoördinator wordt nog steeds allereerst aangestuurd door een
stuurgroep bestaande uit:











Ben Desmyter (schepen Poperinge)
Thierry Boonefaes (jeugddienst Koksijde)
Jan Leicher (gebiedswerker welzijn provincie)
Martine Rabaey (schepen Alveringem) – wordt eind 2013 vervangen door Dirk
Vermeulen (schepen Alverningem)
Marc De Keyrel (schepen Diksmuide)
Klaas Kindt (JOC Ieper)
Katrien Devliegher (provinciale jeugddienst) – verlaat eind 2013 de stuurgroep
n.a.v. interne staatshervorming
Renzo Demeulenaere (jeugddienst Wervik)
Mieke Vanelslande (Jeugd in de Westhoek)
Dieter Hoet (coördinator Westhoekoverleg)

In het kader van de overeenkomst tussen de 18 Westhoekgemeenten en de
provincie West-Vlaanderen worden de voornaamste bezigheden van de
projectcoördinator jeugd gebundeld in 4 kerntaken:
 Intergemeentelijke samenwerking (zie tabel: ‘overleg en afstemming’)
 Positionering
ten aanzien van andere Westhoekpartners (zie tabel:
‘communicatie’)
 Belangenbehartiging en integratie in andere beleidsdomeinen (zie tabel:
‘vertegenwoordiging’)
 Intergemeentelijke initiatieven (zie tabel ‘expertiseontwikkeling en
themaondersteuning)
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;
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9. Netwerking: Contacten leggen met diverse partners, gemeenten en
medestanders bij het voorbereiden en uitvoeren van de verschillende
projecten.
In 2013 vertegenwoordigden deze taken zich onder andere in volgende concrete
acties:
Thema/Actie

Overleg en afstemming

Specifiek
Stuurgroep Jeugd
- 23/03/2013
- 06/06/2013
- 10/07/2013
- 09/09/2013
- 06/11/2013
Forum Jeugd
- 22/03/2013
- 05/05/2013
- 14/06/2013
- 07/10/2013
- 17/12/2013
Schepenoverleg
- 01/10/2013
Visieontwikkeling toekomst
Forum Jeugd Westhoek (zie
prioriteitennota, d.d.
01/01/2013)

Expertiseontwikkeling &
themaondersteuning

Projectontwikkeling &
ondersteuning
 Regionaal project: Art.19
 Ladda: Art.19 –
jongerencultuur in relatie tot
regio
 Organisatie
uitwisselingstafels bv. jeugd
in het BBC i.s.m. VVJ
 Organisatie “opleiding
nieuwe media” voor
jeugddiensten door
Mediaraven
 Gemeenschappelijke
serverruimte: introductie
Dropbox “Jeugd in de
Westhoek”
 Groepsaankoop software
speelpleinwerking +
organisatie vorming:
opvolging
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Vertegenwoordiging






Communicatie




Opleiding & Vorming



Opvolging & stimuleren
intergemeentelijk
samenwerken (bv. vorming
jeugdhuismedewerkers)
Vernieuwde provinciale
reglementen: nagaan
mogelijkheden regio (bv.
coördinatie
gemeenschappelijk
schrijven)
Expertisenetwerk
Cultuureducatie
Participatie opmaak
Streekpact Westhoek
Bezoek Turkse delegatie
jeugdbeleidswerkers (i.o.
van JINT vzw)
Brainstormsessies Westtoer:
kindvriendelijkheid in de
Westhoek
Stuurgroep mobiliteit
ASTRIDE – Interreg,
projectontwikkeling
EGTS grensoverschrijdende
samenwerking
Werkgroep Communicatie
streekhuis Westhoek
Technische werkgroep
Leader Westhoek
Ontwikkelen website
www.forumjeugd.be
Opleiding
projectmanagement
Rondleiding speelnatuur

Westhoek

Westhoek

Westhoek

De verderzetting van het Forum Jeugd betekende een inhoudelijke verbreding
van het takenpakket van de projectcoördinator. In de prioriteitennota die
doorheen 2013 werd ontwikkeld, worden de specifieke thema’s voorgesteld
waarrond de toekomstige werking zich zal enten. De keuze voor deze thema’s
komt er na langdurig overleg met de verschillende partners.
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De hoofdthema’s waarrond de werking zich ontwikkeld zijn:
- Jongerencultuur
- Vrijetijdsaanbod
- Ondernemerschap
De horizontale thema’s overheen de themagrenzen zijn:
- Vorming en netwerken
- Integratief werken
Indien we verder willen bouwen aan een sterk, coherent jeugd-verhaal 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 thema-uitdaging aan te gaan. In 2014 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 2013 volgende tijdsverdeling
per gemeente opgetekend:

Houthulst
LangemarkPoe.
Lo-Reninge
Vleteren

IGMA
/
/

IGDA
880 h = 110 d
909.5 h = 114 d

838.5 h = 105 d
869h = 109 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 2013 werden in totaal 3589
woonvragen geregistreerd. Meerdere woonvragen kunnen afkomstig zijn van
eenzelfde klant.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantalvragen per doelstelling:
Doelstelling

# vragen

Beleid

# vragen

Huisvesting

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

7 **
99
0

totaal

221

Sociaal
Sociaal huren SHM en SVK

1195

Sociaal kopen
Sociaal lenen
totaal

4
4
1203

Totaal aantal woonvragen

Doelstelling

2
3

110

Attest voldoende huisvesting
Crisisopvang
Energie/energiepremies
Bouwvergunningen
FRGE

2
0
953
1
291

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

1
815
6
0
2069

Huur
Gerecht. procedure
uithuiszetting
Huuraangelegenheden
totaal

81
82

Andere

14

1

3589

* sedert 2013 werden ‘premies’ en ‘energiepremies’ samengevoegd in het registratieprogramma en onder de
noemer ‘premies’ geregistreerd
** 515 minder woonvragen omtrent leegstand vraagt toch een woordje uitleg. De brieven die verstuurd
werden en de vragen i.v.m. vrijstellingen, bezwaren, …die gesteld werden i.k.v. de actualisatie van de
leegstandsregisters werden niet meer geregistreerd in het registratieprogramma. Enkel de losse vragen aan
het loket worden hier nog geregistreerd.
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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

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

Aantal
contacten
236
994
560
717
347
554
181
3589
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2013
221
2069
82
1203
14
3589
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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 2013 werd door de projectcoördinator gewerkt aan verschillende projecten
(zie tabel pagina 34/35). Deze projecten waren steeds op meerdere gemeenten
gericht.

43

Interlokale Vereniging WHP

werkingsverslag 2013

44

Interlokale Vereniging WHP

werkingsverslag 2013

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. Het budget voor 2013 bedroeg
151.569.93 euro.
In het kader van de werking van Westhoekoverleg werd in 2013 250.442,78 euro
uitgegeven. Verdere verduidelijking in onderstaande tabel.
uitgaven

inkomsten

werking

€ 192.687,74

jeugd

€ 57.755,04

totaal

€ 250.442,78

gemeentelijke bijdrage

€ 151.569,93

SO RESOC

€ 16.236,48

brandweerhervorming

€ 27.609,92

jeugdforum

€ 29.344,14

overige

€ 587,22

totaal

€ 225.347,69

verschil

€ -25.095,09

Het tekort werd gefinancierd met overschotten van voorgaande jaren. Eind 2013
bedroeg het eigen vermogen op de balans 234.627,26 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:
IGMA
Aandeel per
gemeente
Vleteren
Lo-Reninge

IGDA
Aandeel per
gemeente
Houthulst
LangemarkPoelkapelle

# uren

% verdeling

Totaal
euro

869

50,89%

34.503,96

838,5

49,11%

33.292,94

1690,5

100,00%

67.796,90

# uren

% verdeling

Totaal
Euro

857 u

49,15%

43.211,94

886,5 u

50,85%

44.699,40

1743,5 u

100%

87.911,34
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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
werkingskosten
investeringen
Totale projectkosten

256671.73
28708.16
16292.41
301672.30

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

147199.79
73735.17
40108.29
30689.04
9940.01
301672.30

De gemeenten dragen bij tot het project met volgende verdeelsleutel:
gemeente
Alveringem
Diksmuide
Houthulst

bevolking
4 989
16 340
9 731

bijdrage
8,59 %
28,13 %
16,75 %

Kortemark
Lo-Reninge
Veurne
Totaal
werkingsgebied

12 216
3 299
11 514
58 089

21,03 %
5,68 %
19,82 %
100%
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4. Jeugd
De stad Diksmuide werfde een projectcoördinator aan als beherende partner in
de Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel.
Voor 2013 kwam de werking voor de helft ten laste van Westhoekoverleg en voor
de andere helft van de Provincie West-Vlaanderen.
In 2013 gaf Stad Diksmuide € 45.715,30 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

44261.81
3493.23
10000.00
57755.04

inkomsten
Provincie West-Vlaanderen
Westhoekoverleg

29344.14
28410.90
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Bijlagen
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Bijlage 1: agenda algemene vergaderingen
Mesen, 18 januari 2013
Samenstelling Dagelijks Bestuur Westhoekoverleg.
Personeel prezone met rechtspersoonlijkheid 2013.
Overzicht werking 2012 voor de prezone en de interlokale vereniging Westhoekpersoneel.
Varia
 Brief agrovoedingslogisitiek – ter info.
 Aanslepende brandweerhervorming
 Overige info prezone
Aurisgebouw Ieper, 22 februari 2013
Werking Westhoekoverleg
 Aanduiding voorzitter
 Standpunt windmolens
 Standpunt VVSG beleidsplan ruimte Vlaanderen
 Vertegenwoordigingen vanuit Westhoekoverleg
RESOC Westhoek
Plaatselijke groep Leader Westhoek
Stuurgroep en kredietcommissie FRGE
 Persmededeling VVSG inzake plattelandsfonds
 Decreet onroerend erfgoed
Streekwerking
 Trefmoment nieuwe raadsleden – 14 mei 2013
 Besparing VDAB, gevolgen voor werkwinkels Westhoek
 Project herdenking 300 jaar grens
Toelichting door de heer Chiel Vandenberghe en de heer Ward Deschildre (provincie
West-Vlaanderen)
Omkadering Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
Toelichting door de heer Hans Vandenbroucke, directeur CLB Ieper
Varia
 Sneeuw- en ijzelbestrijding
Aurisgebouw Ieper, 15 maart 2013
Werking Westhoekoverleg
 Afrekening 2012 / Budget 2013;
 Kleine windmolens;
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Herziening Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan;
Vertegenwoordigingen resoc, PG leader en FRGE;
Regionaal overleg milieu;
Voorbereiding Prezoneraad 20 maart ’13
Uitnodiging Gouverneur: bezoek aan het Centre de Coopération Policière et Douanière te
Doornik op 25-03-2013 om 14u30
 Dienstverlening BPost.






FRGE Westhoek
 1 jaar FRGE Westhoek: terugblik;
 Continuïteit FRGE;
Decreet onroerend erfgoed
Toelichting Mark Andries, Kabinetschef Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Toerisme, Inburgering en Vlaamse Rand
Varia
Aurisgebouw Ieper, 19 april 2013
Werking Westhoekoverleg
 Vertegenwoordiging in WOBRA;
 Werving vrijwilligers dringende geneeskundige hulpverlening;
Toelichting door de heer Marc Lewyllie
 Update “parochiekerken”
 Update kleine windturbines;
 Update Plattelandsfonds;
 Voorbereiding van het nieuwe Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling
(PDPOIII);
 Vervolg regioscreening via Gouverneur;
Streekwerking Westhoek
 Trefmoment streekwerking 14 mei 2013;
 Opstart project “intergemeentelijke bedrijventerreinen Westhoek”;
De toekomst van de West-Vlaamse Intercommunale
Toelichting door Prof. Dr. Filip De Rynck.
Varia
Aurisgebouw Ieper, 17 mei 2013
Werking Westhoekoverleg
 Doven openbare verlichting;
 Centrum voor politie- en douanesamenwerking;
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Krijtlijnen van het toekomstige Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling (zgn. PDPO
III)
Toelichting door Joris Relaes, kabinetschef Kris Peeters
Beleidsgroep Fonds Reductie Globale Energiekost (FRGE) Westhoek: stand van zaken en
continuïteit van de werking
Toelichting Jeroen Haghedooren, coördinator FRGE.
Varia
Aurisgebouw Ieper, 21 juni 2013
Werking Westhoekoverleg
 Motie Lennik inzake Gemeentefonds;
 Organisatie algemene vergadering;
 Studie “Stucky” inzake beheersing waterpeil IJzer;
 Hervorming lokale besturen Frans Vlaanderen;
 Vertegenwoordiging Westhoekoverleg in EGTS West-Vlaanderen / Flandre Dunkerque –
Côte d’Opale;
 Samenstelling beleidsstuurgroep 100 jaar Groote Oorlog.
Bpost in de Westhoek
Toelichting door dhr. Walter Van Wolputte, manager public affairs.

Naar een invulling van de regierol sociale economie voor de Westhoek?
Toelichting door dhr. Nick Vanwalleghem, stafmedewerker SERR Westhoek-Oostende.

Varia
BC De Blankaart, 20 september 2013
Werking Westhoekoverleg
 Hervorming wvi;
 Opmaak protocol Westhoekoverleg;
 Organisatie prezoneraden najaar;
 Overleg mobiliteit;
 Stand van zaken intergemeentelijke bedrijventerreinen Westhoek.
Kleine windturbines
Toelichting door Prof. Dr. Jan De Smet, Howest.
Sociale economie voor de Westhoek?
Toelichting door dhr. Nick Vanwalleghem, stafmedewerker SERR Westhoek-Oostende.
Varia
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Aurisgebouw Ieper, 18 oktober 2013
Werking Westhoekoverleg
 Bindend sociaal objectief sociale huisvesting.
 Kleine windturbines: verdere aanpak.
 Voorbereiding PDPO III / leader: stand van zaken.
 Hervorming wvi.
 Manifest regionale welzijnsraden.
 Sociale economie Westhoek.
 Protocol Westhoekoverleg.
 Integraal waterbeheer: vernieuwde structuren.
Streekpact Westhoek
Toelichting door mevrouw Sigrid Verhaeghe, RESOC Westhoek.
Parochiekerken in de Westhoek: stand van zaken en intervisie.
Toelichting door mevrouw Line Putseys (wvi), burgemeester Lies Laridon, burgemeester
Peter Roose en burgemeester Alain Wyffels.
Varia
 FRGE
Aurisgebouw Ieper, 22 november 2012
Werking Westhoekoverleg
 Intergemeentelijke samenwerking Westhoek
 Stedenoverleg Westhoek mobiliteit
 mobiliteit;
 oproep ondernemersvriendelijke gemeente Vlaamse Overheid 2013.
 Ontwerp protocol Westhoekoverleg 2014 - 2019;
 Vergaderkalender 2014;
 Hervorming wvi
 Samenstelling bestuur IJzerbekken;
 Kleine windturbines: gevalideerde tekst;
 Regierol Sociale Economie Westhoek.
Westkans: samenwerkingsmogelijkheden voor gemeenten
Varia
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15 maart 2013

19 april 2013

17 mei 2013

21 juni 2013

X

X

X

X

X

X

VANHESTE Ann

X

X

X

X

V

V

X

LARIDON Lies

X

X

X

V

X

X

X

LEWYLLIE Marc

X

X

X

X

X

X

22 november 2013

22 februari 2013

LIEFOOGHE Gerard

18 oktober 2013

18 januari 2013

20 september 2013

Bijlage 2: aanwezigheden algemene vergadering
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Bijlage 3: agenda dagelijks bestuur
Aurisgebouw Ieper, 1 februari 2012
Werking Westhoekoverleg
 Aanduiding voorzitter
 Handtekeningbevoegdheid financiële rekening
 Afrekening 2012
 Standpunt windmolens
 Ontwerp standpunt VVSG inzake Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Streekwerking
 Sneuvelnota prioriteiten streekwerking nieuwe programmeerperiode
 Trefmoment van de streekwerking voor nieuwe raadsleden
 Werking inzake ‘grens’ en ‘landschap, merkwaardige dorpen’
 Vertegenwoordiging RESOC
 Afvaardiging gemeenten plaatselijke groep Leader Westhoek
 Brief RESOC inzake besparingen VDAB, gevolgen werkwinkels Westhoek
Brandweerhervorming
 Brief inzake aanslepende hervorming.
 Dagelijks bestuur 1 maart 2013
Agenda algemene vergadering 22 februari 2013
Varia
 Acties plattelandsfonds / februari
 Brief na samenwerkingsovereenkomst milieu.
 Veiligheidsoverleg Gravelines.
 Samenstelling SG / kredietcommissie FRGE Westhoek
 Probleemstelling psychosociale hulpverleningsnetwerken
 RUP Ieperboog / decreet onroerend erfgoed
Aurisgebouw Ieper, 1 maart 2013
Werking Westhoekoverleg
 Dagelijks bestuur 5 april 2013;
 Afrekening 2012 / Budget 2013 – meerjarenprojectie;
 Kleine windmolens;
 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen / Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan;
 Vertegenwoordigingen RESOC, PG leader en FRGE;
 Opvolging opmaak RUP Ieperboog - Overleg 11 maart 2013.
FRGE Westhoek
 1 jaar FRGE Westhoek: terugblik;
 Continuïteit FRGE.

Interlokale Vereniging WHP

bijlagen werkingsverslag 2013

Brandweerhervorming: visievorming prezone Westhoek
Agenda algemene vergadering
Varia
 Kapitaalsverhoging publi T;
 Samenwerkingsovereenkomst Milieu.
Aurisgebouw Ieper, 29 maart 2013
Werking Westhoekoverleg
 Update parochiekerken
 Vervolg regioscreening
 Debat steden Westhoek / VOKA-initiatief 4 maart
 Kleine windturbines: stand van zaken
 Verwerking erfgoed in RUP Ieperboog: vervolg.
 Voorbereiding PDPO III
 Opmaak ideeënlijst nieuwe programmeerperiode (o.b.v. sneuvelnota)
Streekwerking Westhoek
 Organisatie Trefmoment 14 mei 2013
 Proeftuin Welzijn: een stand van zaken.
 Opmaak streekpact.
 Invulling regierol sociale economie.
 Opstart project intergemeentelijke bedrijventerreinen Westhoek
 Afbakening lijst charmante dorpen – provinciale strategie dorpen.
Brandweerhervorming
 Syndicaal overleg gevraagd.
 Vergadering CLI.
 Vergaderritme PZR voor verdere behandeling inhoudelijke punten.
Agenda algemene vergadering 19 april
Aurisgebouw Ieper, 9 april 2013
Ontwikkeling ontwerpstandpunt Westhoek nav vervolg regioscreening
Streekhuis Esenkasteel, 3 mei 2013
Werking Westhoekoverleg
 Kleine windturbines: schrijven “Delektro” – Roeselare;
 Reactie op sneuveltest “gebiedsdekkende regioscreening, relevantie voor de Westhoek”
en opvolging bespreking “toekomst wvi”.
Brandweerhervorming
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Continuïteit FRGE Westhoek
Streekwerking Westhoek
 Mobiliteitsvisie WH / overleg steden Westhoek?
Agenda algemene vergadering 17 mei 2013
Varia
 Informatie-avond regelgeving parochiekerken
Aurisgebouw Ieper, 7 juni 2013
Werking Westhoekoverleg
 Overleg Koksijde
 Studie “Stucky” beheersing waterpeil IJzer
 Hervorming lokale besturen Frans Vlaanderen: stand van zaken
 Kleine windturbines – infoavond Nieuwpoort
 Vertegenwoordiging Westhoekoverleg in EGTS West-Vlaanderen / FlandreDunkerque –
Côted’Opale
Streekwerking Westhoek
 Samenstelling beleidsstuurgroep 100 jaar Groote Oorlog
 Herstructurering Regionale Landschappen Westhoek: stand van zaken
 Intergemeentelijke samenwerking cultuur en erfgoed: stand van zaken
 Nabespreking trefmoment
Agenda algemene vergadering 21 juni ‘13
Prezone Westhoek
 Intergemeentelijke afspraken inzake de gevolgen van wegeniswerken voor de werking
van veiligheidsdiensten;
 Aankoop en inrichting aanhangwagen t.b.v. BPA werking;
 Aankoop Tankwagen in uitvoering van het ZOOP 2013.
Varia
Aurisgebouw Ieper, 5 juli 2012
Werking Westhoekoverleg
 Intergemeentelijke samenwerking Westhoek: stand van zaken
 Regioscreening.
 Vlaamse milieuconvenant.
 Werking provinciaal managementcomité pdpo II
 Stedenoverleg mobiliteit
 Organisatie inspraak
Agenda algemene vergadering 20 september ‘13
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Prezone Westhoek
Varia
Aurisgebouw Ieper, 13 september 2013
Werking Westhoekoverleg
 Intergemeentelijke samenwerking Westhoek
 Parochiekerken
 Praktische organisatie prezoneraden
Agenda algemene vergaderingen najaar
Varia
Aurisgebouw Ieper, 4 oktober 2013
Werking Westhoekoverleg
 Bindend Sociaal Objectief / Alveringem;
 Nieuwe stand van zaken PDPO III / leader;
 Hervorming wvi: opvolging stuurgroep 25 sep. & voorbereiding stuurgroep 23 okt.;
 IGS Westhoek: stand van zaken;
 Sociale economie: verdere invulling;
 Intergemeentelijke bedrijventerreinen Veurne/Westkust – Binnentuin.
Agenda algemene vergaderingen najaar
Varia
Aurisgebouw Ieper, 8 november 2013
Werking Westhoekoverleg
 Data vergaderingen 2014
 Personeel Westhoekoverleg.
Problematiek ondersteuning vergaderingen.
 Verordening Groenschermen?
 Samenstelling bekkenbestuur IJzer.
 Hervorming wvi: Stuurgroep 23/10/2013
 IGS Westhoek
 Stedenoverleg mobiliteit Autodelen
 Werking prezone: contact PZR – dienstchefs.
 Kleine windturbines.
 Rondvraag belasting op toeristische logies
Agenda algemene vergaderingen najaar
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Varia
Aurisgebouw Ieper, 6 december 2013
Werking Westhoekoverleg
 Doven Openbare Verlichting
 PDPO III
 IGS Westhoek
 Stedenoverleg
 Kleine windturbines
Agenda algemene vergaderingen najaar
Varia
 Nieuw schrijven FRGE;
 Voorbereiding PZR: toekomst zonale werking?
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 Bijlage 4: agenda ‘Vereniging voor Gemeentesecretarissen
van de Westhoek’
Langemark-Poelkapelle, 22 februari 2013
Stand van zaken van de interne reflectieoefening van de wvi
Toelichting door de heer Geert Sanders, directeur wvi
Samenwerking rond ICT : stand van zaken
Register van de ingaande en uitgaande briefwisseling : ervaringsuitwisseling
Elektronisch ter beschikking stellen van dossiers aan de gemeenteraadsleden :
ervaringsuitwisseling
Varia.
Auriscentrum Ieper, 26 april 2013
Bespreking van een discussietekst over ECG Vlaanderen
Wijzigingen inzake regelgeving intercommunales :
Aanpak meerjarenplanning
Stand van zaken inzake de brandweerhervorming
Terugkoppeling uit Westhoekoverleg
 Presentiegeld GR-leden
 Toekomst wvi
 Trefmoment Streekwerking
 Opstart project “intergemeentelijke bedrijventerreinen Westhoek”
 Vervolg regioscreening Gouverneur
 Parochiekerken: svz
Varia
Vleteren, 28 juni 2013
Toelichting bij de software ‘Verifieer’ door Peter Neirynck (Vanden Broele)
Opmaak van de notulen – notuleringssoftware
Ervaringsuitwisseling
Terugkoppeling uit Westhoekoverleg
 Parochiekerken
 Forum jeugd
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Auriscentrum Ieper, 27 september 2013
Brandweerhervorming
Stand van zaken door Robert Van Praet, zonecoördinator
Opmaak meerjarenplanning: intervisie
Opmaak streekpact Westhoek
Stand van zaken door Sigrid Verhaeghe
Varia
Koksijde, 29 november 2013
Vernieuwde regelgeving overheidsopdrachten
Toelichting door de School voor Bestuursrecht (SBR)
Werking Gemeentesecretarissen Westhoek:
 Verhoging interne efficiëntie gemeenten: opvolging actiepunten voortvloeiend uit
Bestuurlijke Strategie Westhoek;
 Werking overlegtafel GIS (wvi);
 Recente rondvragen (belasting logies, retriburtiereglement Eandis, via personeel).
Varia
 Documentbeheerssystemen – Minolta.
 Edwin Coulier gaat per 1/01/2015 in pensioen.
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Bijlage 5: agenda overleg OCMW-voorzitters van de Westhoek
Ieper, 4 maart 2013
Verwelkoming en voorstelling OCMW Ieper
door mevrouw Marieke Cloet, OCMW-voorzitter Ieper en de heer Piet Seynaeve, O.C.M.W.secretaris
Goedkeuring verslag vergadering te Langemark-Poelkapelle op 3 december 2012.
Streekwerking Westhoek.
 Kennismaking
 Vertegenwoordigingen
Schuldpreventie in de Westhoek
Toelichting door mevrouw Siska Van Peteghem
Varia
 Arbeidstrajectbegeleiding via samenwerkingsproject DE OPSTAP
Toelichting en vraag aan de OCMW’s van de Westhoek
mevrouw Sarah Vanderriest, OCMW Diksmuide
Wervik, 4 juni 2013
Verwelkoming en voorstelling OCMW Wervik door de heer Sonny Ghesquière, OCMWvoorzitter en mevrouw Myriam Deloddere, OCMW-secretaris
Goedkeuring verslag vergadering te Ieper op 4 maart 2013.
Werking voorzittersoverleg:
 Vergaderkalender
 Agendavorming
 OCMW overleg Westhoek: stand van zaken
Toelichting door de heer Jan Leicher, gebiedswerker welzijn Provincie West-Vlaanderen.
Schuldpreventie Westhoek: stand van zaken
Toelichting door mevrouw Marieke Cloet, ocmw voorzitter Ieper, de heer Jan Leicher en de
heer Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg.
Voorstelling Streekwerking Westhoek
Toelichting door de heer Dieter Hoet en de heer Jan Leicher.
Bezoek aan Woonzorgcentrum ‘Het Pardoen’
Varia.
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Zonnebeke, 29 augustus 2013
Verwelkoming en voorstelling OCMW Zonnebeke
door mevrouw Maria Vander Meiren, OCMW-voorzitter Zonnebeke.
Goedkeuring verslag vergadering te Wervik op 3 juni 2013.
Schuldpreventie Westhoek: stand van zaken
Bestuurlijke strategie Westhoek
Toelichting inzake Beleids- en beheerscyclus
Door de heer Francis Claeys, gemeente en OCMW-secretaris Zonnebeke
Varia
Nieuwpoort, 6 december 2013
Voorstelling OCMW Nieuwpoort.
Door de heer Frans Lefevre, OCMW-voorzitter Nieuwpoort
Goedkeuring verslag vergadering te Zonnebeke op 29 augustus 2013.
Afronding project schuldpreventie Westhoek
Toelichting door mevrouw Siska Vanpeteghem
Een regionale welzijnsinzet voor de Westhoek
Toelichting door de heren Jan Leicher en Dieter Hoet
Een residentieel aanbod voor dak en thuislozen in DE CLEP in Alveringem
Varia
 Data ocmw-voorzittersoverleg 2014
 Overleg gedeputeerde Myriam Vanlerberghe

