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Dieter Hoet
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Jeroen Haghedooren
Joke Putman

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 2018 vier keer bijeen (19 mei,
20 oktober, 17 november en 22 december).
Sedert 1 januari 2017 is Ann Vanheste, burgemeester De Panne voorzitter van
de interlokale vereniging.
Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg, is sinds oprichting (2005) secretaris
van de interlokale vereniging.
Dit werkingsverslag 2018 werd goedgekeurd door het Beheerscomité van de
interlokale vereniging Westhoekpersoneel op 17 mei 2019.
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De algemene overeenkomst van de Interlokale Vereniging werd voor het eerst
goedgekeurd in 2010 door de 18 Westhoekgemeenten.
Op basis van de geactualiseerde overeenkomst van de Interlokale Vereniging die
in 2016 werd goedgekeurd, was de interlokale vereniging in 2018 actief op vijf
beleidsdomeinen op Westhoekniveau
➢ intergemeentelijke samenwerking en coördinatie (Westhoekoverleg)
➢ woonbeleid (jaarverslaggeving gebeurt in de schoot van Woonwinkel West)
➢ jeugd
➢ welzijn
➢ energielening
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A. Westhoekoverleg
Het
Westhoekoverleg
is
het
samenwerkingsverband
van
alle
Westhoekgemeenten sinds 1994.
Deze samenwerking behelst een viertal
strategische doelstellingen: intergemeentelijke samenwerking, ondersteuning
aan gemeenten, gemeenschappelijke belangenbehartiging en interbestuurlijk
overleg.
In 2018 maakten alle achttien steden en gemeenten van de drie
arrondissementen (Diksmuide, Ieper en Veurne) van de Westhoek deel uit van
het Westhoekoverleg. Dit is in uitvoering van het in 2013 in de respectieve
gemeenteraden goedgekeurde samenwerkingsprotocol 2014-2019 in het kader
van Westhoekoverleg.
Voor de uitwerking van dit protocol is een aanvullende overeenkomst
'Westhoekoverleg' opgemaakt in het kader van de interlokale vereniging
Westhoekpersoneel die door 17 Westhoekgemeenten is goedgekeurd.
De overeenkomst is aanleiding voor de tewerkstelling van een coördinator
(Dieter Hoet) en een secretariaatsmedewerker (Dorine Sioen).
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B. Jeugdbeleid.
Forum Jeugd stelt zich tot doel intergemeentelijke samenwerking rond lokaal
jeugdbeleid te faciliteren. Specifieke acties worden opgezet in het kader van
vrijetijdsaanbod, jongerencultuur en ondernemerschap bij jongeren.
In de loop van 2009 keurden de 18 Westhoekgemeenten de aanvullende
overeenkomst 'Jeugd' goed: de start van het ‘impulsprogramma Jeugd in de
Westhoek’. Dit programma, opgevolgd vanuit het streekhuis Esenkasteel, kreeg
in nauwe samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en RESOC vorm tot
juni 2015.
Begin juli 2015 werd een nieuw LEADER-dossier goedgekeurd voor het Forum
Jeugd onder het thema 2 ‘Profilering en promotie van de streekidentiteit (met
inbegrip van toerisme en recreatie)’. Voor het eerst sinds de start van een
intergemeentelijk jeugdoverleg (2009) engageren 15 Westhoekgemeenten
(Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Ieper, Kortemark, LangemarkPoelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren,
Wervik, Zonnebeke) zich om gedeeltelijk de personeelskosten voor eigen
rekening te nemen.
Bovendien wordt ook nauw samengewerkt met Welzijn in de Westhoek. Deze
samenwerking bestaat hoofdzakelijk uit informatie-uitwisseling. Er zijn nl. heel
wat raakvlakken met thema’s binnen jeugd (Huis van het Kind, kinderarmoede,
vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen…).
Van januari tot mei 2016 zat het project in een doorstartfase. Wel werden
verschillende bijeenkomsten georganiseerd m.b.t. de thema’s opgenomen in het
actieprogramma Forum Jeugd. De medewerkers van Westhoekoverleg, Lien De
Vos (welzijnscoördinator Westhoek) en Dieter Hoet volgden Forum Jeugd ad
interim op.
Vanaf mei 2016 kon het project ten volle herstarten door de aanwerving van een
nieuwe projectcoördinator, Joke Putman. In deze fase ligt de nadruk op de
kennismaking met de verschillende partners en het voortzetten van de reeds
opgestarte zaken die ad interim door de andere medewerkers van
Westhoekoverleg werden opgevolgd voor de komst van de projectcoördinator.
In 2016 werd de overeenkomst ‘Jeugd’ in het kader van de interlokale vereniging
geactualiseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de 15 betrokken
gemeentebesturen.
Vanaf oktober 2018 start de werking Vrije Tijd binnen de Dienstverlenende
Vereniging Westhoek, het Forum Jeugd wordt een onderdeel van deze werking.
Het LEADER-project loopt nog tot eind februari 2019.
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C. Welzijn in de Westhoek
Welzijn in de Westhoek is het samenwerkingsverband tussen de publieke (zijnde
de 18 OCMW’s van de Westhoek) en private welzijns- en zorgactoren uit de
Westhoek. Via intergemeentelijke en intersectorale samenwerking streven we er
naar om een voldoende, kwalitatief en toegankelijk welzijns- en
zorgaanbod te garanderen voor alle burgers van de Westhoek via het:
➢ welzijnsplatform: het forum van de vertegenwoordigers uit de publieke en
private welzijns- en zorgsectoren van de Westhoek
➢ regionaal Sociaal Actieprogramma 2015-2018: concreet regionaal
actiepuntenprogramma om de doelstelling te realiseren, opgemaakt rond 3
kapstokthema’s:
rond
3
kapstokthema’s:
kansarmoede,
vermaatschappelijking
van
de
zorg
en
vervoersarmoede
en
toegankelijkheid van de dienstverlening.
De 18 OCMW’s van de Westhoek voorzien 0,11€ per inwoner op basis van de
raadsbeslissing die ze hiertoe namen eind 2014. Hiermee financieren ze
gedeeltelijk de werking van het welzijnsplatform.
Ook de private actoren betalen een ledenbijdrage.
Lien De Vos is Regionale Welzijnscoördinator Westhoek.
Teneinde deze intergemeentelijke samenwerking in regel te brengen met de
bepalingen van het decreet intergemeentelijke samenwerking, werd deze
samenwerking ingekanteld in de interlokale vereniging door de goedkeuring in
2016 van de overeenkomst ‘welzijn’ door 17 Westhoekgemeenten.
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D. Energielening Westhoek
In 2010 boog de algemene vergadering zich over het vraagstuk m.b.t. de
oprichting van een lokale entiteit van het FRGE (Fonds ter Reductie van de
Globale Energiekost) voor de Westhoek. Alhoewel WVI hieromtrent een aanbod
had uitgewerkt voor de Westhoekgemeenten, besliste de algemene vergadering
om een eigen structuur voor de Westhoek in het leven te roepen met bijzondere
aandacht voor de kansengroepen en rechtstreeks aangestuurd door de regio.
Anno 2011 kreeg de AV formeel de rol van beleidsgroep van FRGE Westhoek
toebedeeld en kwam in die hoedanigheid meermaals bijeen.
De werkgroep die de oprichtingsmodaliteiten voor
bestudeerd, werd begin 2011 omgedoopt tot stuurgroep
stuurgroep moet in opdracht van het Westhoekoverleg
Westhoek in grote lijnen opvolgen en voorstellen
beleidsgroep m.b.t. te nemen beleidskeuzes.

FRGE Westhoek had
FRGE Westhoek. Deze
de werking van FRGE
formuleren t.a.v. de

Begin 2015 werd er een naamsverandering doorgevoerd. FRGE werd omgedoopt
in ‘de Vlaamse Energielening’, FRGE Westhoek werd hierdoor ‘Energielening
Westhoek’. De term lokale entiteit werd ook omgevormd naar ‘Energiehuis’.
De stuurgroep bestaat uit:
Marieke Cloet, OCMW-voorzitter Ieper, voorzitter
Stef Deboutte, OCMW-ontvanger Ieper
Christof Dejaegher, Burgemeester Poperinge
Marc Dekervel, OCMW-secretaris Veurne
Manon Devlieghere, IJzer en Zee
Dieter Hoet, Westhoekoverleg
Thierry Hugues, OCMW-ontvanger Poperinge
Isabel Lebbe, OCMW-voorzitter Poperinge
Jan Leicher, Provincie West-Vlaanderen
Friedel Verhaeghe, OCMW-diensthoofd Poperinge
Daarnaast is er ook de kredietcommissie die oordeelt over de dossiers.
bestaat uit:
Thierry Hugues, voorzitter
Stef Deboutte, ondervoorzitter
Marieke Cloet

Deze

Het OCMW van Poperinge treedt op als Energiehuis voor de Westhoek.
Jeroen Haghedooren werd aangesteld als coördinator van Energielening
Westhoek en Jan Leicher volgt dit dossier als gebiedswerker van nabij op.
De samenwerking in het kader van ‘Energielening Westhoek’ werd in 2016
ingekanteld in de interlokale vereniging teneinde deze in regel te brengen met
het decreet intergemeentelijke samenwerking.
De aanstelling van de
projectcoördinator is slechts mogelijk doordat op het schaalniveau van de
Westhoek energieleningen worden verstrekt. Deze inkanteling gebeurde op basis
van de goedkeuring van de onderliggende overeenkomst ‘Energielening’ in 2016
door 17 Westhoekgemeenten.
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Partners van de Interlokale
Vereniging
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Partner

Algemeen

Jeugd

Welzijn

Energielening

Westhoekoverleg

De partners van de Interlokale Vereniging zijn:

Alveringem

X

X

X

X

X

De Panne

X

X

X

X

X

Diksmuide

X

X

X

X

X

Heuvelland

X

X

X

X

X

Houthulst

X

X

X

X

Ieper

X

X

X

X

Koekelare

X

X

X

X

X

Koksijde
Kortemark

X

X

X

X

X

Langemark-Poelkapelle

X

X

X

X

X

Lo-Reninge

X

X

X

X

X

Mesen

X

X

X

X

X

Nieuwpoort

X

X

X

X

X

Poperinge

X

X

X

X

X

Veurne

X

X

X

X

X

Vleteren

X

X

X

X

X

Wervik

X

X

X

Zonnebeke

X

X

X

Provincie West-Vlaanderen

X

West-Vlaamse Intercommunale (wvi)

X

WAI vzw

X

OCMW Poperinge

X

X
X

X

X
X
X

X
X

De in vet aangebrachte kruisjes geven aan wie de beherende partner is voor de
respectieve overeenkomst.

15

16

Uitgevoerde opdrachten van het
intergemeentelijk personeel.

17

18

A.

Westhoekoverleg

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

I.

Overleg

1. Algemene vergadering Westhoekoverleg
De algemene vergadering van Westhoekoverleg kwam in 2018 zeven keer
bijeen. In maart organiseerden we een inspiratiedag aan de vervoerregio
Amstelland. Enkele geplande vergaderingen werden vervangen door een Raad
van Bestuur van de DVV Westhoek. Bijlage 1 bevat de agenda's van deze
algemene vergaderingen. De algemene vergadering is samengesteld uit de
achttien burgemeesters van de Westhoekgemeenten die het protocol van
Westhoekoverleg hebben goedgekeurd, de algemeen directeur van de WVI, een
algemeen directeur die namens het directeursoverleg participeert aan de
vergadering en de streekgedeputeerde.
Bijlage 2 bevat een overzicht van de aanwezigheden.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en opvolging van
de algemene vergadering en kwam tien keer bijeen in 2018. In bijlage 3 wordt
een overzicht van de agenda's gegeven.
Sinds januari 2013 is het dagelijks bestuur als volgt samengesteld.
Voor arr. Diksmuide: Toon Vancoillie, burgemeester Gemeente Kortemark.
Voor arr. Ieper: Jan Durnez, burgemeester Stad Ieper en Christof Dejaegher,
burgemeester stad Poperinge.
Voor arr. Veurne: Ann Vanheste, burgemeester Gemeente De Panne.
Naast de coördinator en de administratief medewerker woont ook de
streekgedeputeerde de vergadering bij.
WVI kan een vertegenwoordiger
aanduiden.
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In de schoot van het dagelijks bestuur werd de voorzitter en een vervanger
aangeduid. De voorzitter van het Westhoekoverleg is sedert begin 2017 Ann
Vanheste, en de ondervoorzitter is Toon Vancoillie.
1.1.

Beheerscomité interlokale vereniging WHP
De algemene vergadering van Westhoekoverleg in haar hoedanigheid van
beheerscomité kwam vier keer bijeen in 2018. Het beheerscomité wordt
bijeen gebracht door de voorzitter met als doel de werkzaamheden van de
interlokale vereniging in al zijn facetten op te volgen.
Het secretariaat van Westhoekoverleg, tevens secretariaat van de
interlokale vereniging is belast met de voorbereiding en opvolging van
deze vergaderingen.
Het beheerscomité nam in 2018 volgende beslissingen:
- Goedkeuring tijdelijke samenwerking met Langemark-Poelkapelle voor
de tijdelijke vervanging van Joke Putman
- Goedkeuring aanvragen tot afwijking van de geldende activiteitenlijst
- Verlenen van delegatie voor het ondertekenen attesten VDAB ifv
aanvraag PWA vrijstelling (om toe te voegen aan het aanvraagformulier
C79A) aan:
➢ Elke Accou, wijk-werkbemiddelaar Westhoek;
➢ Marc Hennebel, wijk-werkbemiddelaar Westhoek;
➢ Marva Geloen, wijk-werkbemiddelaar Westhoek;
➢ Nadine Lensen, wijk-werkbemiddelaar Westhoek.
- Goedkeuring jaarverslag 2017 van de Interlokale Vereniging
Westhoekpersoneel.
- Goedkeuring jaarrekening 2017 en begroting 2018 van de Interlokale
Vereniging Westhoekpersoneel
- Goedkeuring overdracht fondsen t.w.v. 242.033,17 Euro naar de
Dienstverlenende Vereniging Westhoek.

1.2.

Beleidsgroep Energielening Westhoek (vroeger FRGE)
Anno 2011 kreeg de algemene vergadering van Westhoekoverleg formeel
de rol van beleidsgroep van ‘Energielening Westhoek’ toebedeeld en
kwam in die hoedanigheid een keer bijeen ter goedkeuring van de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst OCMW Poperinge/Vlaams Energieagentschap
(VEA).
Cf. hoofdstukken m.b.t. Energielening Westhoek.

1.3.

Bestuursorgaan voor de Wijk-werkenorganisatie Westhoek
De algemene vergadering van Westhoekoverleg in haar hoedanigheid van
bestuursorgaan kwam een keer bijeen in 2018.
- Goedkeuring aanvragen tot afwijking van de geldende activiteitenlijst
- Verlenen van delegatie voor het ondertekenen attesten VDAB ifv
aanvraag PWA vrijstelling (om toe te voegen aan het aanvraagformulier
C79A) aan:
➢ Elke Accou, wijk-werkbemiddelaar Westhoek;
➢ Marc Hennebel, wijk-werkbemiddelaar Westhoek;
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➢ Marva Geloen, wijk-werkbemiddelaar Westhoek;
➢ Nadine Lensen, wijk-werkbemiddelaar Westhoek.
2. Overleg algemeen directeurs
Het Westhoekoverleg zorgde ook in 2018 voor de inhoudelijke en praktische
ondersteuning van het maandelijkse overleg van de algemeen en adjunctalgemeen directeurs van de Westhoek. Dit wordt gedaan in samenspraak met de
voorzitter Stefan Depraetere (algemeen directeur Ieper). Verder zorgt het
Westhoekoverleg ook voor de administratieve / logistieke ondersteuning van
deze bijeenkomsten.
Er waren acht bijeenkomsten in de loop van 2017. De agenda’s hiervan zitten in
bijlage 4.
Sinds 2016 is er een vaste vertegenwoordiger van het directeursoverleg
aanwezig op de algemene vergadering van Westhoekoverleg. Ook in 2018 nam
de algemeen directeur van Ieper deze functie op.
3. Overleg OCMW-voorzitters
Sinds 2002 worden OCMW-voorzitters bijeen gebracht door Westhoekoverleg.
De voorzitters kwamen 5 keer bijeen in 2018.
De agenda's van dit overleg zijn in bijlage 5 opgenomen.
In 2018 was Frans Lefevre, OCMW-voorzitter van Nieuwpoort, voorzitter van dit
overlegplatform.
Dieter
Hoet,
coördinator
Westhoekoverleg,
Lien
De
Vos
regionale
welzijnscoördinator nemen deel aan dit overleg.
4. Overige
➢ Overleg ruimtelijke ordening
Een overleg met mandatarissen en ambtenaren bevoegd voor ruimtelijke
ordening wordt door de regionale werking van WVI i.s.m. het agentschap
ruimtelijke ordening op regelmatige basis georganiseerd.
➢ Overleg mobiliteit
Sinds de besparingsgolf bij De Lijn van start ging in 2012, brengt
Westhoekoverleg op geregelde tijdstippen de Westhoekgemeenten bijeen rond
mobiliteit. Dit overleg van de schepenen en ambtenaren van mobiliteit van
Diksmuide,
Ieper,
Koksijde,
Poperinge
en
Veurne
heeft
een
beleidsvoorbereidende rol t.a.v. Westhoekoverleg in functie van de verdere
visievorming en projectontwikkeling op streekniveau.
Het in 2017
goedgekeurde mobiliteitsproject ‘Transmobil’ wordt er o.m. geagendeerd.
➢ Overleg milieu
Een overleg met mandatarissen en ambtenaren bevoegd voor milieu wordt op
regelmatige basis door wvi en de provincie West-Vlaanderen georganiseerd.
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II.

Thematische actiepunten

De inhoudelijke actiepunten van Westhoekoverleg kunnen worden weergevonden
in de agenda’s van de bijeenkomsten van dagelijks bestuur en de algemene
vergadering opgenomen in respectievelijk bijlage 3 en 1 van dit verslag.
In dit hoofdstuk wordt een beknopt overzicht gegeven van de meest in het oog
springend onderwerpen.

III. Netwerking
1. Europese Grensoverschrijdende Territoriale Samenwerking (EGTS)
West-Vlaanderen / FlandreDunkerque – Côted'Opale
Het
Westhoekoverleg
is
partner
in
dit
grensoverschrijdend
samenwerkingsverband
via
de
WVI.
Westhoekoverleg
kan
twee
vertegenwoordigers aanduiden in de raad van bestuur. Eén van deze twee
vertegenwoordigers maakt ook deel uit van het dagelijks bestuur van de EGTS.
Voor Westhoekoverleg waren in 2018 Jan Durnez, burgemeester Ieper en Marcus
Vanden Bussche, burgemeester Koksijde de vertegenwoordigers. Jan Durnez is
tevens voorzitter van de EGTS.
Ambtelijk wordt Westhoekoverleg vertegenwoordigd door Dieter Hoet in de
technische commissie van de EGTS.
Meer info: http://www.egts.be/
2. Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai
De betrokkenheid van het Westhoekoverleg bij de Eurometropool is beperkter.
De algemene vergadering van Westhoekoverleg duidde Jan Durnez
(burgemeester Ieper) en Youro Casier (burgemeester Wervik) aan als
vertegenwoordigers voor het arrondissement Ieper in de algemene vergadering
van de Eurometropool.
3. Regionale werking VVSG
VVSG organiseert een overlegtafel met alle regionale organisaties in Vlaanderen.
De coördinator van Westhoekoverleg maakt hier ook deel van uit. Op deze
overlegtafel wordt uitgewisseld en koppelt VVSG over zijn werking terug t.a.v. de
regionale
organisaties
die
betrokken
zijn
bij
de
organisatie
van
burgemeestersfora.
4. Commissie landelijke gemeenten VVSG
VVSG organiseert geregeld bijeenkomsten van de Commissie landelijke
gemeenten. Deze commissie koppelt terug over de werking van VVSG t.a.v.
plattelandsgemeenten. Ook de coördinator van Westhoekoverleg wordt hier op
uitgenodigd samen met Wieland De Meyer, Lies Laridon, Toon Vancoillie en Alain
Wyffels.
In 2018 werd er samengewerkt door Westhoekoverleg met VVSG voor de
organisatie en werking van het steunpunt landelijke gemeenten van VVSG. Dit
gebeurde in de vorm van een deeltijdse personele ondersteuning in hoofde van
de coördinator van Westhoekoverleg voor dit steunpunt.
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5. Regionale werking WVI
Op het niveau van WVI wordt geregeld uitgewisseld tussen de 3 regio’s omtrent
de respectieve werkingen.
De coördinator van Westhoekoverleg woont dit
overleg bij.

IV.

Infosessies

1. Het onteigeningsdecreet – 31 mei 2018
In deze sessie gaf Wim Rasschaert uitleg omtrent
onteigeningsdecreet dat op 1 januari 2018 in voege trad.

het

nieuwe

2. Decreet lokaal bestuur 10 december 2018
In deze sessie kwam Wim Rasschaert toelichting geven over de nieuwe
krachtlijnen van het DLB. Er werd stilgestaan bij de praktische gevolgen van de
politieke en ambtelijke integratie van gemeente en OCMW en de andere
nieuwigheden in het DLB (toezicht, BBC, bevoegdheden,…).
De sessie werd georganiseerd voor algemeen directeurs en gemeentelijke
ambtenaren om hen toe te laten de voornaamste punten van de nieuwe
organieke regelgeving snel onder de knie te krijgen.
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V.

Streekwerking Westhoek

1. Managementcomité Leader Westhoek
Het Managementcomité is verantwoordelijk voor de opmaak van de
ontwikkelingsstrategie. Het MAC beslist over de toewijzing van de middelen voor
het Leaderprogramma
Effectief

Plaatsvervanger

Alain Wyffels

Jan Durnez

Toon Vancoillie

Johan Demonie

Christof Dejaegher (ondervoorzitter)

Dirk Vermeulen

Peter Roose

Dirk Sioen

Ann Vansteenkiste

Wout Cornette

Dieter Hoet
2. Ambtelijke werkgroep mobiliteit
In 2007 werd het ankerpunt mobiliteit beëindigd. Dit was een steunpunt voor de
Westhoekgemeenten voor lokaal mobiliteitsbeleid, gefinancierd met Europese
middelen.
In de stuurgroep van dit project zetelde de coördinator van Westhoekoverleg.
Deze stuurgroep wordt tot op vandaag in stand gehouden met als doel de
actualiteit inzake mobiliteitsbeleid voor de Westhoek op te volgen.
Samenstelling
Dieter Hoet
Bern Paret
Jan Leicher
Koen Vanneste
Lien De Vos
Margo Swerts
Sigrid Verhaeghe

Westhoekoverleg
Gebiedswerking Provincie West-Vlaanderen
Gebiedswerking Provincie West-Vlaanderen
Provincie West-Vlaanderen
Welzijn in de Westhoek - Westhoekoverleg
WVI
RESOC Westhoek

De ambtelijke werkgroep staat in voor de voorbereiding en opvolging van de
bijeenkomsten van het Stedenoverleg mobiliteit en werkt ondersteunend t.a.v.
het Westhoekoverleg.
3. Afstemmingsteam
Vertegenwoordiging door de coördinator van Westhoekoverleg in het ambtelijk
overleg in het kader van de streekwerking met de provinciale medewerkers en
RESOC.
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4. RESOC Westhoek
Delegatie vanuit Westhoekoverleg
Effectief

Plaatsvervanger

Christof Dejaegher (voorzitter)

Ann Vansteenkiste

Christine Logghe

Youro Casier

Celine Mouton

Dirk Sioen

Alain Wyffels

Sandy Evrard

Geert Vanden Broucke

Arne Debaeke

Marieke Cloet

Etienne Cloet

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

VI.

Communicatie

Er wordt op drie manieren gecommuniceerd over de werking van
Westhoekoverleg.
1/ Via www.westhoekoverleg.be, die sinds 1 september 2009 operationeel is.
2/ Er is ook de facebookpagina van Westhoekoverleg.
3/ Sedert 2015 werd de gedrukte en maandelijkse digitale nieuwsbrief van de
Streekwerking omgebouwd tot een digitale nieuwsbrief.
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B. Jeugd
Het project bevond zich sinds de tweede helft van 2015, na goedkeuring binnen
LEADER, in een doorstartfase. Sinds oktober was er geen personeelsinzet. Het
werkingsniveau werd wat teruggeschroefd en tijdelijk was er opvolging door de
regionale Welzijnscoördinator die diverse bijeenkomsten organiseerde. Vanaf mei
2016 startte de nieuwe projectcoördinator en kon het project ten volle herstart
worden.
Het LEADER-project Forum Jeugd neemt voor de duurtijd van het project het
meerjarenplan als leidraad.
De kerntaken zoals eerder in de prioriteitennota “toekomst van het Forum Jeugd
Westhoek” beschreven, zitten vervat in dit meerjarenplan.
Deze kerntaken zijn:
➢ overleg (fysiek overleg binnen de sector);
➢ afstemming (innemen van bv. gezamenlijke standpunten);
➢ expertiseontwikkeling en themaondersteuning (projectwerk –
themawerk – opvolgen actualiteit) (bv. Pas Partoe onder vleugels Forum
Jeugd) en
➢ vertegenwoordiging (beïnvloeding andere beleidssectoren).
Het meerjarenplan Forum Jeugd (1/07/2015 – 28/02/2019) werkt concreet rond
volgende thema’s:
➢ Reguliere werking als basis voor het volledige programma (incl. vormingen
en netwerking)
➢ Vrijetijdsaanbod
➢ Jongerencultuur
➢ Ondernemerschap
Het Forum Jeugd Westhoek blijft de “algemene vergadering”. Voorts wordt er
gewerkt met werkgroepen om zaken uit het LEADER-dossier te realiseren.
Vorming en netwerking, alsook integratief werken, behoren tot de reguliere
werking van het Forum.
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1. Realisaties 2018:
Reguliere werking
Reguliere werking

Forum Jeugd Westhoek:
18 januari, 23 februari, 23 april, 15 juni, 1 oktober en 5
december 2018.

WG vrijetijdsaanbod

UiTPAS Westhoek:
▪ Stuurgroep: 9 januari, 19 februari, 25 april, 4 juli, 4
oktober
▪ Projectteam: 4 juli
▪ WG toeleiding: 23 april, 25 juni, 13 september
▪ WG Communicatie: 6 februari, 14 juni
▪ Lokale groep UiTPAS: Worden sinds 2018 apart in de
verschillende gemeenten georganiseerd.
Pas Partoe: 30 januari, 27 februari, 27 maart, 26 april,
19 juni, 22 oktober, 4 december
WG Taxicheques: 4 juli

WG jongerencultuur
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Art. 19: 19 maart, 5 juni, 1 oktober

WG ondernemerschap

Voornamelijk praktisch overleg met de medewerkers van
RESOC Westhoek omtrent de organisatie van de
jobbeurzen en het netwerkmoment Duaal Leren

Belangenbehartiging
voor de jeugd

Forum Jeugd was in 2018 aanwezig op de vergaderingen
van de stuurgroep Westhoek KD’s XL van Westtoer en de
stuurgroep Toegankelijk Speelpleinwerk van VDS WestVlaanderen.

Centraal
aanspreekpunt/
kenniscentrum

In 2018 werden 16 studiedagen/infosessies bijgewoond:
➢ Stad & Dorp maken in de Westhoek: 30 januari
➢ Boterhammen in de Kring: Dorpshuis: 12 februari
➢ Netwerkmoment Samen Tegen Schooluitval: 15 maart
➢ Netwerkmoment Duaal Leren: 27 maart
➢ Boterhammen in de Kring: Zorgcirkel: 11 juni
➢ Trefdag UiTPAS: 25 september
➢ Boekvoorstelling: Brugfiguren in een landelijke
omgeving: 27 september
In 2018 werd verder ingezet op het Netwerk tegen
Schooluitval.

Promotie/
bekendmaking/
netwerken

In 2018 werd vanuit VVJ een netwerkgroep
samengebracht van intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden rond jeugd.

Vrijetijdsaanbod
Intergemeentelijke
projectontwikkeling
i.h.k.v.
vrijetijdsaanbod

Verdere ondersteuning en opvolging van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband Pas Partoe.
Voorbereiding inkanteling werking Pas Partoe in
Dienstverlenende Vereniging Westhoek.

Digitalisering
(complete)
vrijetijdsaanbod
Westhoek

De UiTdatabank krijgt een update met als doel
gebruiksvriendelijker te worden. Begin 2017 werd deze
gelanceerd. Vanaf dan promoten we het gebruik van
deze databank bij vrijetijdsaanbieders voor kinderen en
jongeren.
We lanceerden in het kader van de UiTPAS Westhoek ook
de website www.uitindewesthoek.be, via dit kanaal kun
je makkelijk alle activiteiten in de Westhoek terugvinden.

Project toegankelijke
speelpleinen i.s.m.
VDS

De projectcoördinator participeert aan de
stuurgroepvergadering van het impulsproject
‘Toegankelijk speelpleinwerk’ van VDS vzw. Deze
stuurgroep komt driemaal per jaar samen.
De input van de jeugddiensten van de Westhoek wordt
verzameld om de studiedag Toegankelijk Speelpleinwerk
en het product ‘Recepten om te werken rond armoede’
op maat vorm te geven.
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Alle jeugddiensten uit de Westhoek krijgen een
exemplaar van het inspiratieboek ‘Recepten om te
werken rond armoede’.
Organisatie regionale Op 17 maart ging een tweede jeugdradenbijeenkomst
jeugdraad/
door in Lo-Reninge, onder begeleiding van VVJ. Op de
jeugdcongres
bijeenkomst waren 10 van de 15 jeugdraden
Westhoek
vertegenwoordigd. De bijeenkomst stond in het teken
van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 en
de rol van de jeugdraad als adviesorgaan in de
gemeente.
(Vernieuwde)
groepsaankoop
software
speelpleinwerking

In 2018 kregen de geïnteresseerde speelpleinwerkingen
een demo van het softwareprogramma Hoepel.app. Dit is
een softwareprogramma gemaakt door een
speelpleinverantwoordelijke uit regio Kortrijk. Deze
software is eenvoudig in gebruik en op maat van de
geïnteresseerde speelpleinwerkingen.

Begeleiding uitrol
regionale UiTPAS

UiTPAS Westhoek werd gelanceerd in 2017. In het eerste
jaar waren enkel de gemeenten UiTPAS-aanbieder in het
systeem. In 2018 werd de voorbereiding getroffen om
ook verenigingen te laten toetreden tot UiTPAS
Westhoek.
Tijdens de zomervakantie van 2018 konden we drie
particuliere speelpleinwerkingen verwelkomen als
UiTPAS-partner. Vanaf september 2018 konden ook
andere sport-, cultuur- en jeugdverenigingen
UiTPASpartner worden. Eind 2018 zijn er 86
UiTPASaanbieders waaronder alle gemeentelijk aanbod
van de vier gemeenten, drie bovenlokale aanbieders en
30 verenigingen.
Meer informatie is terug te vinden in het werkingsverslag
UiTPAS Westhoek 2018.

Groepsaankoop
hardware regionale
UiTPAS

De huisstijl van UiTPAS werd ontwikkeld en ook de
website www.uitindewesthoek.be en
www.uitpaswesthoek.be werden gelanceerd.
Tijdens het persmoment op 31 mei 2017 was er een
eerste officiële voorstelling van de UiTPAS Westhoek met
onthulling van de huisstijl en website.
In aanloop naar de lancering op 1 juni 2017 waren er
heel wat bijeenkomsten, zowel op regionaal als op lokaal
vlak.
Na de algemene groepsaankoop voor hardware UiTPAS
kochten we ook in 2018 gezamenlijk aanvullende
hardware aan en lieten we extra UiTPASSEN aan
kansentarief aanmaken.
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Taxicheques

Eind 2016 werden de gemeenten bevraagd naar hun
interesse in de verdere verkenning van het systeem: 7
gemeenten lieten weten interesse te hebben.
Een reglement voor gebruikers en een charter voor
taxibedrijven werd opgesteld, gebaseerd op het systeem
van de Kust.
De cheques werden ontworpen, gedrukt en verdeeld en
sinds de herfstvakantie van 2017 kunnen jongeren
tussen 16 en 25 jaar gebruik maken van het systeem.
Dit op weekenddagen, feestdagen en tijdens
vakantieperiodes tussen 20u en 7u.
Er werd ingezet op een duidelijke vormgeving voor het
promomateriaal waardoor de taxicheques een sterk merk
kunnen worden in de regio. In 2018 werd het project
verdergezet, met uitbreiding van de kustgemeenten. Ook
zij maken gebruik van dezelfde vormgeving.

Fietsopleiding

Na uitgebreide exploratie van de huidige mogelijkheden
tot fietsopleiding in de regio, werd besloten dat er op dit
moment voldoende aanbod is en dat we niet verder
inzetten op dit thema.
Een bruikbare oplijsting is gemaakt, waardoor
jeugddiensten makkelijk kunnen doorverwijzen naar de
juiste aanbieder bij vragen.

(Cyber)pesten
en In de bijeenkomst van het Forum Jeugd werd beslist om
opvoedingsondersteuni niet in te zetten op (cyber)pesten en
ng
opvoedingsondersteuning maar de focus te verleggen
naar geestelijk gezondheid bij kinderen en jongeren. Na
het eerste vormingsmoment in 2017 voor professionals,
organiseerden we in 2018 twee vormingssessies voor
leiding uit het jeugdwerk. Op beide overlegmomenten
waren er een twintigtal aanwezigen. Jeugddiensten
konden in het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019
zelf in de eigen gemeente een vormingssessie boeken.
In 2018 participeerden we aan het traject van CGG
Andante om een aantal fiches rond zelfdoding uit te
werken voor het jeugdwerk.
https://www.zelfmoord1813.be/sites/default/files/20190
118_Suicidefiches_ALLES%5B1%5D.pdf
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Jongerencultuur
Organisatie
intergemeentelijke
jongerencultuurprojecten

Omdat het wenselijk blijft om actie te ondernemen rond
jongerencultuur verleggen we de focus naar losse
workshops voor kinderen en jongeren in de eigen
gemeente, opengesteld voor alle jongeren uit de regio.

Intergemeentelijke
samenwerking tussen
jeugdhuizen

Sinds 2012 werkt het JOC Ieper met jongeren rond kunst
(filmregie, theater, hedendaagse dans, schilderkunst,
fotografie, street-art, muziek, textiel en animatiefilm).
We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om
opgedane kennis en expertise rond jongerencultuur te
verspreiden binnen de regio, zodat ook andere
jeugdhuizen hiervan gebruik kunnen maken.

Ondernemerschap
Organisatie
vakjurytraject

Voor er ingezet wordt op de organisatie van een
vakjurytraject wordt er een inventaris opgemaakt van
bestaande initiatieven in de regio. Op deze manier
kunnen we op zoek gaan naar een aanbod dat
complementair is aan het bestaande aanbod.
Een ruwe inventaris is gemaakt, op initiatief van RESOC
Westhoek worden de verschillende partners die werken
rond het thema rond de tafel gebracht.
Uit het overleg bleek geen grote noodzaak aan de
organisatie van een vakjurytraject. Veel partners
organiseren zelf een vakjurytraject of hebben
gelijkaardige projecten.

Stages/GIP’s

Naast het thema stages/GIP’s in de Westhoek willen we
ons ook focussen op het ‘duaal leren’. Er zijn heel wat
ontwikkelingen in het werkveld rond duaal leren.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om in november
2017 een netwerkmoment te organiseren voor scholen,
bedrijven en hogescholen waarbij we willen informeren
en sensibiliseren rond duaal leren in de Westhoek.
Hiervoor brachten we een achttal partners rond de tafel
waarmee we dit netwerkmoment organiseren. Na overleg
bleek een datum in het voorjaar van 2018 wenselijker.
Het netwerkmoment duaal leren vond plaats op
27/04/2018 in Auris Ieper.
https://www.resoc-westhoek.be/nieuwsoverzicht/238netwerkmoment-duaal-leren-programma-en-inschrijven

Jobbeurzen
voor In het voorjaar van 2018 stonden we samen met RESOC
pasafgestudeerden
Westhoek op vier jobbeurzen om de regio te promoten
onder de vlag van de regiomarketingscampagne

31

‘Westhoek. De Nieuwe Wereld.’ Twee van de jobbeurzen
gingen door binnen de Westhoek, twee andere
jobbeurzen vonden plaats in de studentensteden Kortrijk
en Gent. Ook dit jaar planden we een Westhoek
Boulevard. Op de jobbeurs in Gent kregen we de
ondersteuning van de organisatie en konden we met de
bedrijven uit de Westhoek samenstaan; Voor de jobbeurs
in Kortrijk was dit onmogelijk en daar werken we een
systeem uit waarbij het meteen duidelijk was dat het
bedrijf uit de Westhoek afkomstig is.
https://www.facebook.com/denieuwewereld.be/videos/1
803923469660384/
https://www.facebook.com/denieuwewereld.be/videos/1
809192335800164/
ASO-/TSO-roadshows

In 2017 verkenden we de mogelijkheden van het Serious
Urban Game ‘Plantrekkers’. Begin 2018 overlegden we
met RESOC Westhoek over de verdere uitwerking van dit
spel en de implementatie van het spel in de regio.
Aangezien RESOC Midden West-Vlaanderen ook interesse
heeft in het spel, werd afgesproken dat de verdere
uitwerking overgedragen wordt aan het RESOC.

Samenwerking
IBO/VDAB

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

Intergemeentelijke
samenwerking
jeugdhuizen

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

Werking Vrije Tijd en Onderwijs – DVV Westhoek
Kenniscentrum

Op 29 november organiseerden we vanuit de DVV
Westhoek een infosessie over het opstarten van een
lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie.
In het voorjaar van 2019 organiseren we een infosessie
rond verenigingswerk i.s.m. VVSG. Deze infosessie werd
voorbereid eind 2018.
In het voorjaar van 2019 organiseren we een infosessie
flankerend onderwijsbeleid i.s.m. sectie onderwijs
provincie West-Vlaanderen. De eerste voorbereidingen
werden getroffen eind 2018.
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C.

Welzijn in de Westhoek

2018 betekende meteen ook het laatste werkjaar binnen de beleidsperiode 20152018. Acties uit de voorbije werkjaren kregen en vervolg maar er kwamen ook
nieuwe belangrijke uitdagingen op ons af: Eerstelijnszones, 1 Gezin 1 Plan,…
Bovendien was 2018 ook het eerste werkjaar van de nieuw opgerichte
Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek.
Per 1 oktober 2018 werd het Welzijnsplatform officieel een subwerking binnen de
DVV Westhoek.
De uitgebreide versie kan u consulteren via
www.westhoekoverleg.be/nl/themas/welzijn.
Stuurgroep Welzijn in de Westhoek
De stuurgroep is een kerngroep binnen het Welzijnsplatform bestaande uit een
beperkt aantal vertegenwoordigers vanuit het welzijnsplatform. Het zijn
beleidsverantwoordelijken van private welzijns- en zorgorganisaties en lokale
besturen.
Ze engageren zich om:
➢ de regionale welzijnscoördinator aan te sturen en zijn/haar uitgevoerde
taken mee helpen opvolgen
➢ het Regionaal Sociaal Actieprogramma op te volgen, te evalueren en bij te
sturen/aan te vullen.
➢ mee helpen zoeken naar oplossingen voor signalen die aangebracht
worden door partners van het Welzijnsplatform.
➢ op vraag van de projectgroepen advies geven over bepaalde zaken die er
aan bod kwamen
Hieronder vindt u de samenstelling.
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vertegenwoordigers
publieke
welzijnssector
OCMW-voorzitters
Maria Vander Meiren
(Zonnebeke)
Christine Logghe
(Kortemark)
OCMW –secretarissen
Pascale Feys (Koksijde)

Plaatsvervangers

Ann Mouton (De
Panne)

OCMW-diensthoofden /
hoofd maatschappelijk
werkers
Friedel Verhaeghe
(Poperinge)

vertegenwoordigers
private
welzijnssector
Armoede
Tiny Scheipers
(Samenlevingsopbouw)
Ouderenzorg
Bart Depelchin (WZC
Ten Anker Nieuwpoort)
Thuiszorg, gezinszorg,…
Frans Verhegge
(Familiehulp)

Geestelijke
Gezondheidszorg
Koen Demuynck (NW
GGZ Accolade)
Algemeen Welzijnswerk
Inge Ramboer (CAW
Centraal-WVL)
Sector VAPH
Jan Vermeulen (De
Lovie)
Interne afvaardiging v/d Streekwerking
Westhoek
Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg
Jan Leicher, provinciale gebiedswerker
Westhoek
Lien De Vos, regionale Welzijnscoördinator

Plaatsvervangers

Stefan Devliegher
(WZC Home Vrijzicht)

Elise Pattyn (NW GGZ
Noord WVL)
Johan Vandamme
(CAW Centraal WVL)
David Casteleyn
(Vondels vzw)

Sociale Huisvesting
Charles Dekoninck (WM
Ijzer en zee)

1. Realisaties 2018
Netwerkvorming
Een belangrijke rol die we via het Welzijnsplatform willen opnemen is om te
functioneren als kenniscentrum voor de partners wanneer men geconfronteerd
wordt met nieuwe evoluties in het werkveld. Partners brengen zelf thema’s aan
waarover zij meer info wensen te krijgen of kunnen aangeven of zij belangrijke
informatie willen delen. De regionale welzijnscoördinator en de stuurgroep
kunnen ook steeds op eigen initiatief interessante vormingsmomenten
voorstellen. De infomomenten hebben altijd een link met één van de drie grote
subthema’s uit het Regionaal Sociaal Actieprogramma.
Voor 2018 werden volgende infomomenten georganiseerd:
✓ Netwerkmoment Welzijnsplatform en Regierol Sociale Economie met
de presentatie van de realisaties 2017, de planning voor 2018 en inhoudelijk
stond dit event in het teken van de opstart van een traject, waarbij we de
sector sociale economie verbinden met de welzijns- en zorgsector.
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✓ Overlegmomenten Boterhammen in de Kring voor basiswerkers uit de
Westhoek:
o 12 februari 2018 – De Lovie – Dorpspunt in Beveren aan de Ijzer:
kennismaking met de methodiek van het Dorpspunt als meerwaarde voor
de inwoners van het dorp en als zinvolle dagbesteding voor cliënten van
De Lovie.
o 23 april 2018 – MTE Klerken: kennismaking en rondleiding op het
domein van De Vleugels
o 18 mei 2018 – Vondels vzw: kennismaking met de werking van Vondels
vzw.
o 11 juni 2018 - WZC OLV Gasthuis – De Zorgcirkel: voostelling van de
nieuw opgestarte werking van De Zorgcirkel, een initiatief van OLV
Gasthuis Poperinge, Wieltjesgracht Ieper, Wintershove Vlamertinge en
Home Vrijzicht Elverdinge. Samen zetten zij in op duurzame zorg en
ondersteuning aan ouderen en andere zorgvragers in de regio Poperinge Ieper.
o 10 september 2018 – PZ Heilig Hart: kennismaking met de werking
van het PZ HH en de reorganisatie die heeft plaats gevonden.
o 5 november 2018 – Argos vzw: infomoment over hun uitgebreide
ervaring en expertise in het activeren, begeleiden en vormen van (vooral)
personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
✓ Netwerkmoment Samen Tegen Schooluitval Westhoek voor het
basisonderwijs. Want Het is een boutade, maar schooluitval begint in de
kleuterklas… Immers, schooluitval is een opeenstapeling van participatie aan
onderwijs, ouderbetrokkenheid, welbevinden op school, zittenblijven of
alternatieven daarvoor… 65 aanwezigen kregen via verschillende workshops
uitleg over flexibele leerwegen, huiswerkbegeleiding, omgaan met
anderstaligheid en een herstelgericht schoolklimaat.
Regionaal sociaal actieprogramma voor de Westhoek
➢ Subthema vervoersarmoede en toegankelijkheid van de dienstverlening
Opvolgen van de lopende projectontwikkeling in de Westhoek:
✓ Interreg Transmobil met als doelstelling de toegang verbeteren tot de
dienstverlening op vlak van mobiliteit in het grensoverschrijdend landelijk
gebied via de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsdiensten (een netwerk
van hubs) aangepast aan de noden van de inwoners maar met specifieke
aandacht voor de inwoners die niet kunnen beschikken over of gebruik
maken van een eigen wagen: ondersteunen van de gemeenten (Houthulst,
Kortemark, Westkust) bij de ontwikkeling van hun ‘mobiliteitshubs’
passende in deze doelstelling.
✓ Interreg Share-North Mobipunten waarbij het de doelstelling is om in
Vlaanderen, en ook in de Westhoek, het concept van Mobipunten te
installeren. Een Mobipunt is een knooppunt voor verschillende
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vervoerswijzen op buurtniveau en bestaat uit enkele parkeerplaatsen voor
autodelen, fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer.
Opvolgen van het pilootproject basisbereikbaarheid VVRR Westhoek vanuit het
armoedeperspectief: het Vervoer op Maat.
➢ Subthema kansarmoede
✓ Uitrollen van het co-creatietraject duurzaam omgaan met
voedseloverschotten en de rol voor de sociale economie in de gemeenten
van de Westkust, Veurne en Diksmuide (samenwerking met Idrops). In
2018 werd ingezet op volgende zaken:
o Er werd een toolkit ontwikkeld met praktische tips om
voedseloverschotten te schenken of te ontvangen. Dit document wordt
in boekvorm en digitaal ter beschikking gesteld van lokale besturen en
andere partners. Het is een draaiboek om lokaal, op niveau van de
gemeente of van enkele gemeentes samen, een proces en netwerk op
te starten om voedseloverschotten in te zamelen, te stockeren en te
verwerken en te herverdelen. Ook Komosie en FAVV droegen hun
steentje bij in deze toolkit.
o In maart 2018 werd vanuit de Vlaamse Overheid een projectoproep1
gelanceerd waarbij subsidies zouden verstrekt worden om de opstart
van nieuwe en/of de versterking van bestaande sociale
distributieplatformen te ondersteunen. Distributieplatformen
zamelen kwalitatieve overschotten in en verdelen deze verder naar
sociale organisaties. Deze platforms werken minstens aan sociale
herbestemming van voedseloverschotten, maar kunnen daarnaast ook
andere nuttige producten aanbieden (verzorgingsproducten,
onderhoudsproducten, …) die bijdragen aan het voorzien in de
materiële basisbehoeften van mensen in armoede. Er wordt zoveel als
mogelijk gestreefd naar samenwerking met Sociale
Economiebedrijven.
Voor de provincie West-Vlaanderen werd onder leiding van KOMOSIE
een project ingediend met medewerking van verschillende regio’s. Ook
de Westhoekgemeenten beslisten om in dit provinciale dossier Sociale
Distributieplatformen in te stappen en het dossier werd goedgekeurd.
Via dit project willen we er in de Westhoek naar streven dat er in elke
gemeente netwerken/communities zijn die zorgen voor een efficiënte
herverdeling van voedseloverschotten.
✓ De Vlaamse Overheid stelt tendensen van een nieuw jeugdhulplandschap
vast: kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van
de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp schuift dus steeds
−
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1

projectoproep ‘sociale distributieplatformen’ 2018 - Departement welzijn, volksgezondheid en gezin;

dichterbij gezinnen. Daarom lanceerde de Vlaamse Overheid een oproep
om regionale samenwerkingsverbanden jeugdhulp op te starten en te
komen tot snel inzetbare rechtstreeks toegankelijke hulp aan kinderen,
jongeren en hun gezinnen. De DVV Westhoek engageerde zich om op te
treden als kernpartner in dit dossier. De regionale Welzijnscoördinator
diende samen met de sectorale jeugdhulppartners van de Westhoek een
aanvraag in 1 Gezin 1 Plan Westhoek. Deze werd goedgekeurd
waardoor er sinds 1 september 2018 een jaarlijkse structurele bijdrage
van €1.000.000 naar de Westhoek vloeit. Met deze middelen werd een
nieuw verbindingsteam opgericht. 14,25 VTE bieden begeleiding aan huis
bij gezinnen, kinderen en jongeren die enerzijds op een wachtlijst staan
voor meer gespecialiseerde jeugdhulp en tijdens die wachtperiode nood
hebben aan begeleiding. Uitgangspunt is om crisis of escalatie van de
problemen te vermijden (= overbruggingshulp). Anderzijds richt men zich
ook naar kinderen, jongeren en gezinnen die niet op een wachtlijst staan
maar waar er een inschatting is dat onmiddellijke begeleiding noodzakelijk
is, om te vermijden dat er op termijn meer gespecialiseerde jeugdhulp
nodig is (= vroeginterventioneel).
✓ Ondersteunen van de implementatie van de UiTPAS voor het luik
participatie van mensen in armoede. Hiertoe komt op regelmatige basis
de Werkgroep Toeleiding samen. Deze bestaat uit de verantwoordelijke
OCMW’s van de participerende UiTPASgemeenten. Ook werden afspraken
gemaakt met het CAW Centraal-West-Vlaanderen ifv toeleiding van
mensen in armoede.
✓ Verdere realisatie van de acties opgenomen binnen het dossier Regierol
Sociale Economie Westhoek waarbij de lokale besturen financiële en
personele ondersteuning krijgen mbt de uitvoering van hun regietaak
inzake sociale economie en verantwoord ondernemen.
✓ Ondersteuning bieden aan de Huizen van het Kind in de
Westhoekgemeenten.
o Organisatie van intervisie voor de coördinatoren van de
samenwerkingsverbanden Huis van het Kind Westhoek
✓ Ifv de opmaak van een regiostrategie dak- en thuisloosheid voor de
Westhoek werd een inventarisatie van het aanbod in de Westhoek
opgemaakt en werd een bevraging gedaan naar OCMW’s mbt hun acties
rond dak- en thuisloosheid.
➢ Subthema vermaatschappelijking van de zorg
Met de publicatie van het nieuw Decreet Lokaal Sociaal Beleid dienen lokale
besturen in de volgende beleidsperiode werk te maken van toegankelijke hulp-
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en dienstverlening en moet onderbescherming aangepakt worden. De
methodiek die hiervoor naar voor wordt geschoven vanuit Vlaanderen is de
opstart van samenwerkingsverbanden Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO).
In 2018 werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt om vanaf 2019
met de Lokale Besturen van de Westhoek, het CAW en de Diensten
Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten zo’n samenwerkingsverband op te
starten en inhoudelijke stappen te zetten richting toegankelijke hulpverlening.
Naar aanleiding van de hertekening van de zorgregio’s tot Eerstelijnszones
blijven we vanuit het Welzijnsplatform nauw betrokken bij de ontwikkelingen
en oprichting van de Zorgraden opdat dienstverlening mbt welzijn en zorg
efficiënter kan georganiseerd worden en er meer afstemming gerealiseerd
wordt tussen de veelheid aan aanbieders.
2. Signalen van partners uit het Welzijnsplatform
De actieve signaalfunctie die voorzien wordt binnen het Welzijnsplatform is van
belang om bovenlokale en intersectorale samenwerking op te zetten. Deze
signaalfunctie omvat 2 pijlers:
− het zoeken naar oplossingen voor knelpunten (noden en hiaten) die niet
binnen 1 (welzijns)organisatie kunnen aangepakt worden, maar waarvoor
op bovenlokaal/intersectoraal niveau een antwoord moet gezocht worden.
− het opvolgen van tendensen in de welzijnssector om beleidsrelevante
welzijnsnoden en -behoeften in de regio te detecteren en indien wenselijk
deze signalen door te geven aan hogere overheden.
Voeling met het werkveld is een belangrijke taak van de Regionale
Welzijnscoördinator. In 2018 werden dan ook een aantal extra acties opgenomen
om een antwoord te kunnen bieden op de signalen van onze partners. Ook
nieuwe signalen werden naar het Welzijnsplatform gericht.
➢ Signaal 1
lokale besturen met een Woonzorgcentrum in beheer hebben het moeilijk om
geschikt zorgpersoneel te vinden en worden hierin ook vaak beconcurreerd
door de private sector. Ondersteuning van die lokale besturen vanuit VVSG is
zeer beperkt. Men vraagt of het zinvol kan zijn om op niveau van de Westhoek
een structureel overleg te hebben rond publieke zorg om vanuit een
gezamenlijke visie de uitdagingen aan te pakken.
➢ Signaal 2:
Flankerend onderwijsbeleid (FLOB) is een decretale opdracht voor lokale
besturen. Naar aanleiding van de samenkomsten van het Netwerk Samen
Tegen Schooluitval rees de vraag wat elke gemeente opneemt ikv dit FLOB.
Het is vaak een thema dat wordt toegewezen als bevoegdheid voor de
jeugddiensten maar soms zijn het ook de Sociale Huizen en OCMW’s die nauw
betrokken zijn. Men vraagt naar een soort Lerend Netwerk rond dit thema ifv
kennisdeling en afstemming.
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3. Aansluiten op of organiseren van overlegfora
➢ Organisatie van de Stuurgroep Welzijn (3 x samengekomen)
➢ Organisatie van het OCMW-voorzittersoverleg Westhoek (5 x samengekomen)
➢ Organisatie van het OCMW-diensthoofdenoverleg (5 x samengekomen)
➢ Organisatie van intervisie voor TWE-medewerkers (3 x samengekomen)
4. Communicatie
Via de nieuwsbrief van de Streekwerking Westhoek werden verschillende artikels
gepubliceerd die betrekking hebben op het Welzijnsplatform:
➢ Februari: versterking jeugdhulp Westhoek: 1Gezin 1Plan goedgekeurd
➢ Maart: #Zorglokaal begint bij jou
➢ Juli/augustus: 1Gezin 1Plan krijgt vorm
➢ December: 1Gezin 1Plan van start
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D. Energielening Westhoek
Overzicht van het aantal verstrekte leningen en een vergelijking tussen het
vooropgesteld te verstrekken leningsbedrag en het effectief verstrekte
leningsbedrag in 2018. In de laatste kolom zie je de totale investering die
gedaan werd door middel van het verstrekken van de lening.
TOT
INVEST
BEDR

ND
ES
DG
G
CO

HH
T

2e

TOT NDG

TOT DG +
ESCO

TOTAAL

7

0

2

77814,78

29495,25

107310,03 109642,24

43440

7207

50647

179,13%

409,26%

211,88%

38159,26

3695,6

41854,86

88248

17756

106004

43,24%

20,81%

39,48%

ALVERINGEM
Bedrag ontleend
Vooropgesteld te
ontlenen
Procentueel
DE PANNE
Bedrag ontleend
Vooropgesteld te
ontlenen
Procentueel
DIKSMUIDE
Bedrag ontleend
Vooropgesteld te
ontlenen
Procentueel
HEUVELLAND
Bedrag ontleend
Vooropgesteld te
ontlenen
Procentueel
HOUTHULST
Bedrag ontleend
Vooropgesteld te
ontlenen
Procentueel
IEPER
Bedrag ontleend
Vooropgesteld te
ontlenen
Procentueel
KOEKELARE
Bedrag ontleend
Vooropgesteld te
ontlenen
Procentueel
KOKSIJDE
Bedrag ontleend
Vooropgesteld te
ontlenen
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6

13

7

10

55

8

2

1

0

4

9

4

20

1

2

0

1

1

1

5

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

7

0

1

43205,05

103362,12 47849,3

151211,42 184475,14

142476

21459

163935

72,55%

222,98%

92,24%

61796,59

105328,2

167124,75 204662,55

71676

10871

82547

86,22%

968,89%

202,46%

61233,71

81654,17

142887,88 142955,24

83378

13013

96391

73,44%

627,48%

148,24%

504868,14 228385,6

733253,73 921826,71

305139

49015

354154

165,46%

465,95%

207,04%

51137,03

18080

69217,03

73795

11193

84988

69,30%

161,53%

81,44%

26305,08

30000

56305,08

194614

24942

219556

74692,47

62348,34

Procentueel
KORTEMARK
Bedrag ontleend
Vooropgesteld te
ontlenen
Procentueel
LANGEMARKPOELKAPELLE
Bedrag ontleend
Vooropgesteld te
ontlenen
Procentueel
LO-RENINGE
Bedrag ontleend
Vooropgesteld te
ontlenen
Procentueel
MESEN
Bedrag ontleend
Vooropgesteld te
ontlenen
Procentueel
NIEUWPOORT
Bedrag ontleend
Vooropgesteld te
ontlenen
Procentueel
POPERINGE
Bedrag ontleend
Vooropgesteld te
ontlenen
Procentueel
VEURNE
Bedrag ontleend
Vooropgesteld te
ontlenen
Procentueel
VLETEREN
Bedrag ontleend
Vooropgesteld te
ontlenen
Procentueel
ZONNEBEKE
Bedrag ontleend
Vooropgesteld te
ontlenen
Procentueel
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8

6

2

2

7

25

0

3

7

2

2

2

1

1

24

1

1

5

1

1

0

0

0

4

1

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

2

6

0

2

2

13,52%

120,28%

25,64%

72588,28

29014,09

101602,37 126762,4

105552

16870

122422

68,77%

171,99%

82,99%

74493,93

31622,37

106116,3

69522

9923

79445

107,15%

318,68%

133,57%

18533,28

26763,07

45296,35

28929

4863

33792

64,06%

550,34%

134,04%

23911,92

0

23911,92

8148

1526

9674

293,47%

0,00%

247,18%

47803,99

21532,77

69336,76

96201

17056

113257

49,69%

126,25%

61,22%

120895,76

47427,11

23911,92

119327,19

244798,18 263928,4

508726,53 574042,24

174655

27985

202640

140,16%

943,11%

251,05%

18320,7

0

18320,7

103294

16107

119401

17,74%

0,00%

15,34%

36613,19

44731,2

81344,39

31880

5472

37352

114,85%

817,46%

217,78%

63538,4

70544,36

134082,76 136440,72

109992

13803

123795

57,77%

511,08%

108,31%

19901,69

84765,54

Legende:
NDG: Niet–doelgroep
DG: Doelgroep
ESCO: Doelgroep personen die kunnen genieten van extra begeleiding
HHT: Doelgroep personen die huishoudtoestellen renteloos kunnen financieren
2e: 2e of 3e aanvraag voor hetzelfde adres

Overzicht totaal aantal verstrekte leningen + totaal ontleend bedrag
ND

D

ESCO

HHT

2e AAN

TOTAAL

168

80

24

0

27

299

Opmerkingen:
1) Het Vlaams Energie Agentschap stelt een minimaal te halen percentage van
13.75% doelgroep leningen voor de Westhoek voorop. Energielening Westhoek
verstrekte 38.24% van het totaal aantal nieuwe leningen (exclusief 2e en 3e
aanvragen) aan de specifieke doelgroep in 2018. We verstrekken dus meer
dan dubbel zo veel doelgroep- leningen als gevraagd.
2) Er werden 24 ESCO dossiers (extra begeleiding en terugverdientijd minder dan
de ontleningstermijn) en 0 leningen voor HHT verstrekt.
3) In elke gemeente werden minimum 2 leningen verstrekt dit werkjaar.
4) Ook werd in elke gemeente minstens 1 doelgroep lening verstrekt.
5) Er werd in totaal 2.557.902 euro verstrekt tijdens het 7e werkjaar.
Aantal leningen per gemeente per werkjaren
werkjaar

2018

Totaal
aantal

6

10

45

10

9

7

66

6

9

7

19

69

9

11

7

6

17

75

2

6

5

7

6

19

48

39

40

51

41

36

86

339
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

8

6

5

4

6

De Panne

10

7

11

12

Diksmuide

21

3

4

Heuvelland

17

8

3
46

Alveringem

Houthulst
Ieper

9

6

8

7

10

8

10

15

6

17

10

11

5

5

69

Kortemark

7

8

8

8

8

11,5

13

63.5

Lang - Poel

2

8

4

9

8

7

11

49

Lo-Reninge

3

2

5

1

2

0

4

17

Mesen

8

2

0

3

2

3

3

21

Nieuwpoort

14

6

10

9

11

6

10

66

Poperinge

40

27

32

28

46

24,5

59

256.5
69.5
45

Koekelare
Koksijde

Veurne
Vleteren

42

9

11

9

19

12

7,5

2

10

4

4

5

7

8

7

9

4

7

11

14

13,5

17

75.5

231

149

179

199

211

164

299

969

Zonnebeke
Totaal

Doelgroep volgens categorie
Effect
% 1e
% 2e
% 3e
% 4e
% 5e
% 6e
% 7e
aantal 7e
werkjaar werkjaar werkjaar werkjaar werkjaar werkjaar werkjaar
werkjaar

Doelgroep op basis van
Belastbaar inkomen 3 jaar geleden < 30640
Euro
Verhoogde tegemoetkoming
Bruto - inkomen lager dan 18363,39 Euro
(+pp ten laste)
beschermde afnemers
Budgetbeheer of begeleiding
SVK
Schuldbemiddeling
Totaal

82

35%

65%

25

69%

44%

60%

60%

61%

31%

20%

8

16%

38%

23%

26%

31%

17%

6%

8
3
1
0
127

9%
0%
6%
100%

15%
0%
2%
100%

11%
5%
2%
100%

9%
5%
0%
100%

7%
2%
0%
100%

4%
1%
0%
100%

6%
2%
1%
0%
100%

Voor welke energiebesparende ingreep werden de meeste leningen
aangevraagd?
Ingreep
Zonnepanelen

effectief
werkjaar
7

% jr
1

% jr
2

% jr
3

174

% jr
4

% jr
5

% jr
6

% jr
7

7%

26%

36%

47%

Hr glas

72

33%

31%

31%

28%

20%

18%

19%

Dakisolatie

41

17%

13%

20%

22%

20%

11%

11%

Hr ketel

37

29%

22%

18%

21%

13%

19%

10%

Muurisolatie

11

6%

7%

10%

10%

8%

7%

3%

Zonneboiler

9

10%

11%

9%

6%

5%

4%

2%

Pelletkachel

9

1%

6%

6%

2%

4%

3%

2%

Warmtepomp
(boiler)

7

1%

2%

1%

0%

1%

0%

2%

Vloerisolatie

5

1%

4%

3%

2%

0%

2%

1%

Ventilatie

3

0%

1%

1%

Huishoudtoestellen

2

2%

1%

1%

poort

3

1%

Re-lamping

1

0%

TOTAAL

374

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Opmerking: Per lening kunnen meerdere ingrepen aangevraagd en goedgekeurd
worden.
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Tijdsverdeling van het
intergemeentelijk personeel.
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A. Westhoekoverleg
De inspanningen van het personeel van Westhoekoverleg richten zich in de
eerste plaats op het geheel van de 18 gemeenten en zijn moeilijk toe te wijzen
aan individuele gemeenten.

B. Jeugd
De inzet van de projectcoördinator situeert zich in de eerste plaats op
streekniveau. De activiteiten ontwikkelt in het kader van overleg, afstemming en
vertegenwoordiging
hebben
een
return
voor
de
15
aangesloten
Westhoekgemeenten.
In 2018 werd door de projectcoördinator gewerkt aan verschillende projecten
(zie tabel pagina 27-32). Deze projecten waren steeds op meerdere gemeenten
gericht.

C. Welzijn in de Westhoek
De inspanningen van de welzijnscoördinator welzijn richt zich in de eerste plaats
op het geheel van de 18 gemeenten en zijn moeilijk toe te wijzen aan individuele
gemeenten.

D. Energielening Westhoek
De tijdsinzet wordt verdeeld over de 17 deelnemende gemeenten. De tijdsinzet
per gemeente kan afgeleid worden uit de tabel met het overzicht van het aantal
leningen per gemeente op pagina 42.
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Jaarrekening.

49

50

A. Westhoekoverleg
Westhoekoverleg ontvangt werkingsmiddelen van de achttien
Westhoekgemeenten. Op basis van het nieuwe protocol werd in 2018 1 Euro per
inwoner bijeengebracht. Het budget voor 2018 bedroeg 219.083.5 euro.
In het kader van de werking van Westhoekoverleg werd in 2018 241.349,64 euro
uitgegeven. Verdere verduidelijking in onderstaande tabel.
Uitgaven
Werking

€ 100.041,59

Jeugd

€47.671,52

Versterkt streekbeleid

€2.500,00

Wijk-werken

€1.085,22

Welzijn

€54.339,22

Sociale Economie

€35.711,49

Totaal

€ 241.349,64
Inkomsten

Gemeentelijke bijdrage

€ 219.083,50

Jeugdforum

€ 55.580,50

Welzijn

€ 29.249,00

Sociale Economie

€ 73.822,86

Overige
Totaal
Verschil

€ 3.744,40
€ 381.480,26
€ 140.130,62

Eind 2018 bedroeg het eigen vermogen op de balans 421.864,24 euro.
De tewerkstelling van het personeel van Westhoekoverleg gebeurt via de WVI als
beherende partner van de interlokale vereniging. Sedert 1 oktober 2018 is de
secretariaatsmedewerker in dienst bij de Dienstverlenende Vereniging Westhoek.
Het loon van de stafmedewerker wordt door de WVI gefinancierd.
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C. Jeugd
De stad Diksmuide stond, als beherende partner in de Interlokale Vereniging
Westhoekpersoneel, in voor de aanwerving van een projectcoördinator.
In 2018 werd de werking gefinancierd door Leader en de participerende
gemeenten.
In 2018 gaf Stad Diksmuide € 30.707,68 uit als beherende partner van de
interlokale
vereniging
Westhoekpersoneel
in
het
kader
van
de
personeelsuitgaven van de projectcoördinator jeugd in de Westhoek.
Voor de periode maart–juni werd er een halftijdse vervanging voor de
projectcoördinator voorzien omwille van zwangerschapsverlof. Deze halftijdse
vervanging bleef gedurende deze periode personeelslid van het OCMW van
Langemark-Poelkapelle.
Voor deze tewerkstelling werd een bedrag van
€10.935,42 betaald.

Inkomsten
Leader

43.487,41

Deelnemende gemeenten

12.093,09

Totaal

55.580,50

Uitgaven
Personeel
Werking
Totaal

52

41.643,10
6.028,42
47.671,52

D. Welzijn in de Westhoek
Inkomsten
Bijdrage publieke sector
Bijdrage private sector

€25.099,00
€4.150,00

Sociale Economie Westhoek
Totaal

€73.822,86
103.071,86

Uitgaven
Werkings- en personeelskosten

54.339,22

Sociale Economie Westhoek

35.711,49

Totaal

53

90.050,71

E. Energielening Westhoek
Totale inkomsten

122.011,70

Totale kosten

68.270,22

Resultaat 7e werkjaar

53.741,48
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Bijlage 1: agenda algemene vergaderingen
Vleteren, 19 januari 2018
Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 22 december 2017
Werking Westhoekoverleg
▪ OCMW-voorzittersoverleg 24 november 2017 te Langemark
▪ Mobiliteit : Verkenning buitenlands voorbeeld Westflex
▪ Mededelingen
o Burgemeesters voor kernwapenvrije wereld
o Projectvoorstel INAGRO ‘houtsnippers als bodemverbeterend middel’
Structurering samenwerking
▪ Dienstverlenende vereniging Westhoek: vaststelling verdere stappen
Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel: Goedkeuring tijdelijke aanpassing
aanvullende overeenkomst Forum jeugd
Doorstart Impulsplan Westhoek i.k.v. Westdeal
Toelichting door gedeputeerde Jean De Bethune en mevr. Nele Dekeyser
(algemeen coördinator OC West) omtrent het luik Westhoek van het
economische impulsplan van de Provincie West-Vlaanderen.
Varia
Streekhuis Westhoek, 23 februari 2018
Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 19 januari 2018
Werking Westhoekoverleg
▪ Organisatie bezoek flex-systeem Nederland
Vervoersregioraad op 28 februari 2018
▪ Overleg met SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) en LMN
(Lokaal Multidisciplinair Netwerk) voor de werking van de Eerstelijnszones
▪ Jeugdhulp: Westhoekdossier: ‘één plan één gezin’ goedgekeurd
▪ Gezamenlijk vervoer voor jubilarissen n.a.v. 60ste verjaardag Atonium
▪ Correspondentie
o Antwoord De Lijn op moties Westhoekgemeenten
o Brief financiering MUG heli
Financiering landschapsbeheer Westhoek
Toelichting door Dirk Cuvelier, directeur Regionaal Landschap Westhoek
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Regiomarketing ‘Westhoek. De Nieuwe Wereld’ – nabespreking
Inleiding door RESOC-team met voorbeelden van goede gemeentelijke acties die
inspelen op de regiomarketingcampagne.
Varia
▪ Wijk-werken: aanvraag afwijkingen activiteitenlijst
Inspiratiebezoek Vervoerregio Amstelland
Vrijdag 16 maart 2018
Toelichting bij aanbod organisatie vervoer op maat en zelfrijdende bus
Vervoersmaatschappij Keolis, Vincent Traen, Business Development Manager
Mobiwest
Toelichting door Jo Bossuyt en … van Mobiwest
Flex AML
Peter Krumm, Directeur Strategie en Ontwikkeling Connexxion, Michael Calf,
projectmanager OV Flex: toelichting en rit naar Uithoorn Connexxion
Bezoek aan en toelichting door Connexxion m.b.t. AML Flex (Amstelland &
Meerlanden): het gaat om vraaggericht vervoer specifiek gericht op landelijke en
dunbevolkte gemeente met zowel een feederfunctie naar openbaar vervoer naar
Amsterdam en Schiphol als een ontsluitende functie voor dunbevolkte
gemeenten <10.000 inw. Ook wordt toegelicht de samenhang met het rijden van
bussen en het aanbieden van deelfietsen en –auto’s door Connexxion.
Tenslotte is er de mogelijkheid om concreet te ervaren hoe de AML Flex
oplossing werkt door het uitvoeren van een korte rit.
Tranzer
Sanneke Mulderink, Co-founder
Tranzer ontving recent een Europese innovatieprijs en maakt het mogelijk voor
reizigers een complete reis samen te stellen (trein, bus, vraaggericht vervoer,
Uber, …) en in één keer te betalen via een MaaS-app.
Deelfietsen in de regio Amstelland & Meerlanden
Dirk Jan De Haan & Irene Janssen, Enigma Consulting
Presentatie over de interoperabiliteit van deelfietsen. Hierbij wordt ook toegelicht
welke systemen deelfietsen bestaan en wat succesfactoren zijn. Verder wordt de
noodzaak om MaaS in Nederland te versnellen toegelicht, de ontwikkelingen op
dit gebied en de verschillende spelers in deze markt.
Streekhuis Westhoek, 20 april 2018
Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 23 februari 2018
Werking Westhoekoverleg
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▪ Jaarverslag 2018 Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel
Beknopte toelichting door Dieter Hoet, Lien De Vos, Deborah Calmeyn en
Jeroen Haghedooren
▪ Afrekening en begroting 2018
▪ Samenwerking Steunpunt landelijke gemeenten VVSG
▪ OCMW-voorzittersoverleg 23 februari 2018
▪ Westkustoverleg 28 februari 2018
▪ Infosessie ‘nieuwe wetgeving inzake onteigeningen’ 31 mei 2018
▪ Subsidieoproep Homans i.v.m. sociale distributieplatformen in het kader van
Armoedebestrijding
▪ Oproep tot ondertekenen motie tegen kernwapens dd. 4 maart
▪ Evaluatie en opvolging inspiratiebezoek AML Flex op 16 maart 2018
▪ Terugkoppeling infomoment N8 op 22 maart 2018: verwachtingen t.a.v.
Westhoekoverleg i.v.m. N8-akkoord
▪ Herbevestiging betrokkenheid Westhoekoverleg bij FWO-project Safesoil
▪ Correspondentie
▪ Brief Agentschap Zorg en gezondheid i.v.m. Eerstelijnszones Veurne en Ieper
▪ Overleg Eerstelijnszone Ieper op 26 april 2018
▪ Thalys geschrapt in Rijsel vanaf 2019?
▪ Mededelingen
o Data EGTS
o Bevolkingsprognoses Westhoek
Varia
Streekhuis Westhoek, 7 september 2018
Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 18 mei 2018.
Overdracht fondsen DVV Westhoek i.k.v. welzijn, wijk-werken en Energielening
Varia.
Streekhuis Westhoek, 19 oktober 2018
Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 7 september 2018.
Europese projectontwikkeling voor de Westhoek: s.v.z.
Toelichting door Wouter Bertier, Leadersecretariaat
Overzicht van projectmogelijkheden voor gemeenten in het kader van platteland
(m.n. leader Westhoek, plattelandsplus en omgevingskwaliteit) enerzijds en
duiding bij de relevantie voor de Westhoek van een aantal provinciale
interregprojecten (partons 2.0, Callicannes, Westmobiel, Regionaal
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overslagcentrum Westhoek en Toeristische businessmodellen booster)
anderzijds.
Werking Westhoekoverleg.
▪ Secretarissenoverleg
▪ OCMW-voorzittersoverleg
▪ Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie
▪ Aan de slag met verenigingswerkers als lokaal bestuur
▪ Eerstelijnszones: voorontwerp decreet goedgekeurd
▪ Publieke inspraak over het plan MER voor het programma Programmatische
aanpak stikstof
▪ Onderhoud waterhydranten: s.v.z.
▪ Proefproject vervoer op maat Westhoek
▪ Vlaamse oproep onthardingssubsidies
▪ Correspondentie
o Antwoord Minister Schauvliege
o Brief aan Anke Inghelbrecht ((W)integratie)
Varia.
Streekhuis Westhoek, 21 december 2018
Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 19 oktober 2018.
Werking Westhoekoverleg.
▪ Data 2019
▪ Directeursoverleg
▪ OCMW-voorzittersoverleg
▪ Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie: s.v.z.
Toelichting door Joke Putman
▪ Aan de slag met verenigingswerkers als lokaal bestuur: s.v.z.
Toelichting door Joke Putman
▪ Mededelingen
o Goedkeuring Stronger Combined
▪ T.OP Regio Kust
▪ Klankbordgroep Europa
▪ Tussentijds rapport ESF-project Versterkt Streekbeleid
▪ Inventarisatie, controle en herstel van hydranten: s.v.z.
▪ Correspondentie
o Financiële middelen voor het Vlaamse Platteland - minister Schauvliege
Werking vervoerregioraad Westhoek: bespreking
In aanwezigheid van Lieven Van Eenoo
▪ Proefproject vervoer op maat Westhoek: s.v.z.
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▪ Voorstel huishoudelijk reglement vervoerregioraad
Varia.
▪ Voordrachten nieuwe bestuurders Psilon
▪ Samenwerken aan lokaal beleid, startfeest op 21 januari 2019
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Bijlage 3: agenda dagelijks bestuur
Streekhuis Westhoek, 12 januari 2018
Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd. 1 december 2017
Werking Westhoekoverleg:
▪ Overdracht voorzitterschap: praktische afspraken;
▪ Personeel
▪ Financiering MUG-heli: opvolging algemene vergadering
▪ Werkgroep ‘Monument vergeten Belgische Begraafplaats’ op 12 januari 2018.
▪ Correspondentie
o Projectvoorstel INAGRO ‘houtsnippers als bodemverbeterend middel’
o Burgemeesters voor kernwapenvrije wereld
▪ Mededelingen
o Opvolging indiening Safesoil i.s.m. kabinet Bourgeois
o Mobiliteit
Structurering samenwerking
▪ DVV Westhoek: vaststellen volgende stappen
▪ ILV WHP: Energielening Westhoek: bespreking toekomst
In aanwezigheid van Jan Leicher.
▪ ILV WHP: Forum jeugd
Goedkeuring tijdelijke samenwerking met Langemark-Poelkapelle voor
vervanging Joke Putman
Agenda algemene vergadering januari 2018 en voorjaar
Varia
Streekhuis Westhoek, 2 februari 2018
Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd. 12 januari 2018
Werking Westhoekoverleg
▪ Ontwerp werkingsverslag 2017: draft
▪ Mobiliteit
o Organisatie bezoek Breng Flex
o NSR interreg project ‘Stronger Combined Project’
o Uitnodiging gouverneur voor vervoerregioraad op 21 februari in Boeverbos
o Antwoord De Lijn op moties Westhoekgemeenten
o Volgende bijeenkomst vervoersregioraad Westhoek: 28 februar om 19u30
Diksmuide.
▪ Werkgroep ‘Monument vergeten Belgische Begraafplaats’
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▪ Correspondentie
o Financiering MUG-heli: opvolging algemene vergadering
o Uitnodiging Stuurgroep Partons 2.0
▪ Overleg met SEL en LMN i.k.v. eerstelijnszones
▪ Beslissing aansturingscomité Jeugdhulp
▪ Omgevingsvergunning en CEVI: vraag vanuit overleg stedenbouwkundig
ambtenaren
Energielening Westhoek: bespreking toekomst
In aanwezigheid van Jan Leicher.
Agenda algemene vergadering februari 2018 en voorjaar
Varia
Streekhuis Westhoek, 2 maart 2018
Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd. 2 februari 2018
Werking Westhoekoverleg
▪ Mobiliteit
o Organisatie bezoek Breng Flex
o NSR interreg project ‘Stronger Combined Project’
o Opvolging overleg gouverneur afbakening vervoersregio op 21 februari
2018 in Boeverbos.
▪ Terugkoppeling - Verwachtingen t.a.v. Westhoekoverleg i.v.m. N8-akkoord
▪ Correspondentie
o Werkgroep ‘Monument vergeten Belgische Begraafplaats’ - OCNI
o Intentiebrief Westhoekoverleg voor Safesoil
o Brief burgemeestersoverleg Regio Brugge i.v.m. ondersteuning gemeenten
in het bepalen van concentratiezones voor windenergie.
o Herinnering oproep Water-Land-Schap
o Antwoord 2017 van minister De Block aan Midwestoverleg i.v.m. MUG-heli
▪ Westkustoverleg op 28 februari 2018
▪ Stand van zaken kandidatuur bouwmeesterscan
▪ Financiering landschapsbeheer Westhoek: opvolging Algemene Vergadering
DVV Westhoek
Energielening Westhoek
In aanwezigheid van Jan Leicher
Agenda algemene vergadering voorjaar
Varia
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Streekhuis Westhoek, 30 maart 2018
Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd. 3 maart 2018
Werking Westhoekoverleg
▪ Ontwerp afrekening 2017
Toelichting door Dieter Hoet.
▪ Jaarverslag ILV WHP 2017
Toelichting door Dieter Hoet.
▪ Mobiliteit
o Evaluatie en opvolging inspiratiebezoek AML Flex
o Afbakening vervoersregio Westhoek
▪ Terugkoppeling - Verwachtingen t.a.v. Westhoekoverleg i.v.m. N8-akkoord
▪ Correspondentie
o Brief burgemeestersoverleg Regio Brugge i.v.m. ondersteuning gemeenten
in het bepalen van concentratiezones voor windenergie.
o Brief Agentschap Zorg en gezondheid i.v.m. Eerstelijnszones Veurne en
Ieper
o Goedkeuringsbrief van ABB voor DVV Westhoek
▪ Westkustoverleg op 28 februari 2018
▪ Infosessie ‘nieuwe wetgeving inzake onteigeningen’ door Wim Rasschaert op
31 mei om 13u30
▪ Toepassing logiesdecreet door Toerisme Vlaanderen
▪ Mededelingen
o 60 jaar Atomium, het alternatief
o Bevolkingsprognoses Westhoek
o Thalys geschrapt in Rijsel vanaf 2019
Agenda algemene vergadering voorjaar
Varia
▪ Subsidieoproep Homans i.v.m. sociale distributieplatformen in het kader van
Armoedebestrijding
Streekhuis Westhoek, 4 mei 2018
Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd. 30 maart 2018
Werking Westhoekoverleg
▪ Mobiliteit
o Doorstart pilootregio Westhoek met middelen ‘pendelfonds’
o Evenement omtrent landelijke mobiliteit op 22 juni 2018
▪ Smart Cities ‘marktplaats’: deelname Westhoekgemeenten
▪ Samenwerking gemeenten met vrijetijdsaanbod WVA
▪ Toepassing logiesdecreet door Toerisme Vlaanderen
Verdere toelichting door Ann Vanheste
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▪ Opmaak intentiebrief Westhoekoverleg voor Safesoil
▪ Subsidieoproep Homans i.v.m. sociale distributieplatformen: bespreking
verdere invulling
▪ Toelichting door Lien De Vos
▪ Mededelingen
o ELZ kick-off Veurne op 29 mei 2018
Streekwerking
▪ Smart Region traject
▪ Engagementsverklaring Provincie n.a.v. goedkeuring protocol
Westhoekoverleg
Agenda algemene vergadering voorjaar 2018
Varia
o S.v.z. Leader Westhoek na projectronde 6
Streekhuis Westhoek, 1 juni 2018
Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd. 4 mei 2018
Werking Westhoekoverleg
▪ Financiering landschapsbeheer Westhoek: opvolging Algemene Vergadering
▪ Ruimte voor bedrijvigheid in West-Vlaanderen: opvolging Algemene
Vergadering
▪ Mobiliteit:
o Doorstart pilootregio Westhoek met middelen pendelfonds: opvolging.
o Uitvoering Transmobil
▪ Engagementsverklaring Provincie n.a.v. goedkeuring protocol
Westhoekoverleg.
▪ Uitbreiding werking intergemeentelijke integratiedienst Westkust ‘Wintegratie’
▪ Correspondentie
o Antwoord Westtoer ivm toepassing logiesdecreet aan de Kust
o Antwoord Magie De Block i.v.m. MUG-heli
▪ Mededelingen
o Leader Westhoek: stand van zaken n.a.v. Managementcomité op 1 juni
o Stand van zaken intergemeentelijke ambtenaren Westhoek
o Eerstelijnszones: samenstelling veranderforum en veranderteam
o Algemene bevindingen focusgroepen i.k.v. ESF-project versterkt
streekbeleid
o Realisaties Westkustoverleg
Agenda algemene vergadering
Varia
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Streekhuis Westhoek, 6 juli 2018
Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd. 1 juni 2018
▪ Opvolging: Mug-heli
Werking Westhoekoverleg
▪ Wijk-werken: bespreking stand van zaken werking
▪ Subsidiemogelijkheden Leader Westhoek, omgevingskwaliteit en Platteland+
▪ Correspondentie
o Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie
o Wintegratie: verdere bespreking colleges
▪ Mededelingen
o Persmededeling Westkustoverleg
o Eerstelijnszones: indeling Diksmuide en oproep veranderteam
o Doorstart pilootregio Westhoek met middelen pendelfonds: opvolging.
o Aanwerving intergemeentelijke informatieveiligheidsconsulent: stand van
zaken
DVV Westhoek statutenwijziging
Agenda algemene vergadering
Varia
Streekhuis Westhoek, 5 september 2018
Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd. 6 juli 2018
Werking Westhoekoverleg
▪ Wintegratie
▪ Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie
▪ Correspondentie
o Brief aan Joke Schauvliege - financiële middelen voor het Vlaamse
Platteland
o Brieven aan Wervik en Koksijde – uitvoering protocol Westhoekoverleg en
overeenkomsten ILV WHP
▪ Mededelingen
o EFRO projectomschrijving Westhoek ImpulsPlan
o Betrokkenheid sociale partners (via RESOC) bij vervoersregioraad
o Stronger Combined
o Intergemeentelijke GIS-ambtenaar voor Heuvelland
Doorstart pilootregio Westhoek met middelen pendelfonds: opvolging.
In aanwezigheid van Lieven Van Eenoo, Peter Roose en Margo Swerts
Varia
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Streekhuis Westhoek, 5 oktober 2018
Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd. 5 september 2018
Werking Westhoekoverleg
▪ Publieke inspraak over het plan MER voor het programma Programmatische
aanpak stikstof
▪ Proefprojecten vervoer op maat Westhoek: opvolging.
▪ Onderhoud waterhydranten: s.v.z.
▪ Verenigingswerkers inschakelen als dagelijks bestuur
▪ Eerstelijnszones: voorontwerp decreet goedgekeurd
▪ Rondvraag Vlaamse Oproep onthardingssubsidies
▪ Correspondentie
o Antwoord Minister Schauvliege
o Brief aan Anke Inghelbrecht ((W)integratie)
Inhoudelijke punten voor Algemene Vergadering Westhoekoverleg
Varia
Streekhuis Westhoek, 9 november 2018
Goedkeuring verslag dagelijks bestuur dd. 5 oktober 2018
▪ Publieke inspraak over het plan MER voor het programma Programmatische
aanpak stikstof
Werking Westhoekoverleg
▪ Vergaderkalender 2019
▪ Nieuwjaarseditie algemene vergadering 2019
▪ Inkanteling Paspartoe in DVV Westhoek
▪ Correspondentie
o Pilootproject Vervoer op maat Westhoek
o Samenwerking RESOC – Belfius i.k.v. Regiomarketingcampagne
▪ Mededelingen
o Tussentijds rapport ESF-project Versterkt Streekbeleid
o Inventarisatie, controle en herstel van hydranten: stand van zaken
Werking DVV Westhoek
▪ S.v.z. bij uitvoering 1Gezin 1Plan
▪ Uitvoering project sociale distributieplatforms
Agenda algemene vergadering 16 november 2018 + Raad van Bestuur DVV
Westhoek
Varia
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Bijlage 4: agenda ‘Directeursoverleg’
Ieper, 26 januari 2018
Opvolgen en goedkeuring verslag overleg secretarissen 8 december '17;
Structurering samenwerking
▪ DVV Westhoek: verdere stappen
▪ Wijk-werken: stand van zaken
Toelichting door Lien De Vos, regionale welzijnscoördinator
▪ Opstart ‘inventarisatie, controle en herstel van hydranten’
▪ Opvolging resultaten bestuurskrachtmonitor
Bespreking van het voorstel uit het ESF-project ‘versterkt streekbeleid’ om
intervisie te organiseren omtrent de opvolging van de aanbevelingen die
werden gemaakt in het kader van de bestuurskrachtmonitor landelijke
gemeenten.
Uitwisseling
▪ Naar een gezamenlijke aanbesteding voor hospitalisatieverzekering?
▪ General Data Protection (GDPR): hoe opvolgen in de gemeente?
Inleiding door Sara De Meyer
▪ Minivoetbalcompetitie voor personeel Westhoekgemeenten: stand van zaken
▪ Rondvraag zwerfkatten
Mededelingen
▪ Westhoekoverleg 22 december 2017
▪ Overleg ‘eco-systeemdiensten’ met beleidscel Schauvliege
Terugkoppeling door Dieter Hoet omtrent het overleg dat plaatsvond op 20
dec. 2017 met de beleidscel van het departement Omgeving omtrent de
vergoeding van ‘eco-systeemdiensten’.
▪ Samen tegen schooluitval: toelichting
Terugkoppeling door Lien De Vos van de cijfers omtrent de ongekwalificeerde
uitstroom bij jongeren in de Westhoek uit het onderwijs en de opstart van een
netwerk dat hierop een antwoord moet bieden. Bespreking van de rol die
lokale besturen hier in kunnen opnemen.
▪ Opleidingsaanbod nieuwe wetgeving inzake onteigeneningen
▪ Opleidingsaanbod DAB / DAEB
Toelichting door Lien De Vos.
Varia.
Streekhuis Westhoek, 9 maart 2018
Opvolgen en goedkeuring verslag overleg secretarissen 26 januari 2018;
Werking overleg Secretarissen
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▪ Aanduiding voorzitter
▪ Beheer bankrekening: stand van zaken + aanduiden beheerders
Structurering intergemeentelijke samenwerking Westhoek
▪ DVV Westhoek: stand van zaken opstart
▪ Goedkeuring dossier Jeugdhulp Westhoek
▪ Opvolging resultaten bestuurskrachtmonitor
Gemeentesecretarissen koppelen terug omtrent de aanbevelingen die hun
gemeente ontving na deelname aan de bestuurskrachtmonitor landelijke
gemeenten. Op basis van de intervisie wordt nagegaan hoe gemeenten
kunnen inspelen op de gemaakte aanbevelingen.
Uitwisseling
▪ Demo IPDC: interesse?
▪ Naar een gezamenlijke aanbesteding voor hospitalisatieverzekering. Opvolging
Stad Diksmuide.
▪ General Data Protection (GDPR): opvolgen afspraken.
▪ Minivoetbalcompetitie voor personeel Westhoekgemeenten: stand van zaken.
▪ Invoering van het decreet lokaal bestuur.
Praktijkgids sociaal aankopen
Toelichting door Lien De Vos
Mededelingen
▪ Brief CEVI i.v.m. omgevingsvergunning
▪ Inleg bus voor 60ste verjaardag Atomium
▪ Verslag Westhoekoverleg 19 januari 2018 en 23 februari 2018
▪ Bouwmeesterscan: West-Vlaamse indieningen, stand van zaken
▪ Westkustoverleg 28 februari 2018
▪ Studiebezoek OV-Flex Amstelland 16 maart 2018
▪ Intergemeentelijke GIS-coördinator
Varia.
Streekhuis Westhoek, 20 april 2018
Opvolgen en goedkeuring verslag overleg secretarissen 9 maart 2018
Werking secretarissenoverleg
▪ Teambuildingsactiviteit op 8 juni 2018
Structurering intergemeentelijke samenwerking Westhoek
▪ Jaarverslag 2017 ILV WHP
▪ Afrekening 2017 en begroting 2018
▪ DVV Westhoek: stand van zaken
Uitwisseling
▪ Gemeenschappelijke aanbesteding hospitalisatieverzekering
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▪ Transmobil: uitwisseling rond implementatie hubs in de Westhoek
▪ Gemeentelijke financiële bijdrage in vrijetijdsaanbod in WVA
▪ Gemeentelijke financiering landschapsbeheer via Regionaal Landschap
Westhoek vzw
Correspondentie
▪ Eerstelijnszones
Mededelingen
▪ Infosessie onteigeningen door Wim Rasschaert op 31 mei 2018
▪ Subsidieoproep Homans i.v.m. sociale distributieplatformen in het kader van
Armoedebestrijding
▪ Samenwerking Steunpunt landelijke gemeenten VVSG
▪ OCMW-voorzittersoverleg 23 februari 2018
▪ Westkustoverleg 28 februari 2018
▪ Evaluatie en opvolging studiebezoek OV-Flex Amstelland 16 maart 2018
▪ Intergemeentelijke GIS-coördinator: stand van zaken
▪ Bevolkingsprognoses Westhoek en terugkoppeling resultaten
gemeentemonitor
Varia.
▪ Stand van zaken ALDI
Streekhuis Westhoek, 18 mei 2018
Opvolgen en goedkeuring verslag overleg secretarissen 20 april 2018
▪ Opvolging: goedkeuring in gemeenteraden jaarverslag ILV WHP
Werking secretarissenoverleg
▪ Teambuildingsactiviteit op 8 juni 2018
▪ Opvolging demo van de productencatalogus / dienstverleningsregister door
Informatie Vlaanderen
Structurering intergemeentelijke samenwerking Westhoek
▪ DVV Westhoek: stand van zaken
Uitwisseling
▪ Gemeenschappelijke aanbesteding hospitalisatieverzekering
▪ Samenwerking gemeenten met Westhoek Vrijetijdsaanbod Anders (WVA)
▪ City of things: Smart City Marktplaats
Mededelingen
▪ Infosessie onteigeningen door Wim Rasschaert op 31 mei 2018
▪ Subsidieoproep Homans i.v.m. sociale distributieplatformen in het kader van
Armoedebestrijding
▪ OCMW-voorzittersoverleg 27 april 2018
▪ Algemene vergadering Westhoekoverleg 20 april 2018
▪ Intergemeentelijke ambtenaren
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o Stuurgroep IVC 16 maart 2018
o GIS
▪ S.v.z. Eerstelijnszones
Voorstelling nieuwe leidraad organisatiebeheersing Audit Vlaanderen (o.v.)
Toelichting door Caroline Scheerlinck, regiomanager Audit Vlaanderen
Voorstelling nieuwe leidend ambtenaar Marc Van Der Smissen bij Audit
Vlaanderen
Varia.
Streekhuis Westhoek, 14 september 2018
Goedkeuring verslag 18 mei 2018
Werking directeursoverleg
▪ Organisatie ‘secretarissenoverleg’
▪ Financiering ‘vereniging voor gemeentesecretarissen van de Westhoek’
▪ Gemeenschappelijke aanbesteding hospitalisatieverzekering: s.v.z.
▪ Informatiesessie door Wim Rasschaert over het nieuw decreet lokaal bestuur
op 10 december om 13u
▪ Bestuurlijke ambitienota Westhoek voor volgende legislatuur
DVV Westhoek: stand van zaken
Uitwisseling
▪ Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie
▪ Wintegratie
▪ Orgaandonatie
▪ Inbinden verslagen gemeenteraad
▪ Verwerkerovereenkomsten voor GDPR
Mededelingen
▪ OCMW-voorzittersoverleg 22 juni 2018
▪ Algemene vergadering Westhoekoverleg 18 mei en 7 september 2018
▪ S.v.z. intergemeentelijke ambtenaren
o Intergemeentelijke GIS-coördinator
o Informatieveiligheidsconsulent
▪ Indiening pilootproject i.k.v. vervoerregio Westhoek
Varia.
▪ Benchmarking personeel en HRM
▪ Opleiding nieuwe raadsleden
Streekhuis Westhoek, 12 oktober 2018
Opvolgen en goedkeuring verslag directeursoverleg 14 september 2018
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Werking directeursoverleg
▪ Toekomstige agendapunten:
Stad Diksmuide Vlaamse pilootgemeente voor SDG en geïntegreerd breed
onthaal.
▪ Organisatie congres voor West-Vlaamse A.D.’s: s.v.z.
▪ Bestuurlijke ambitienota Westhoek: bespreking voorbeeld Midwest
▪ Benchmarking personeel en hrm Westhoekgemeenten: verdere uitwerking
Werking Westhoekoverleg
▪ Inkanteling Paspartoe in DVV Westhoek
Toelichting door Joke Putman
▪ Verenigingswerkers inschakelen
Toelichting door Joke Putman
▪ Eerstelijnszones: voorontwerp decreet goedgekeurd
▪ Publieke inspraak over het plan MER: vraag Zonnebeke
▪ Onderhoud waterhydranten: s.v.z.
DVV Westhoek
▪ Goedkeuring statutenwijziging
▪ Volmacht algemene vergadering 18 december 2018
Uitwisseling
▪ Vlaamse oproep onthardingssubsidies
▪ Registratie briefwisseling – gemeente Heuvelland
▪ Draaiboek DLB – gemeente Langemark-Poelkapelle
▪ Verderzetting HR-werktafels VVSG
Mededelingen
▪ OCMW-voorzittersoverleg 28 september 2018
In aanwezigheid van Lien De Vos
▪ Handhavingsambtenaar: problemen met opvolging overtredingen gesignaleerd
op atrium.
Leader Westhoek, plattelandsplus en omgevingskwaliteit: stand van zaken
Toelichting door Wouter Bertier
Varia.
Streekhuis Westhoek, 9 november 2018
Opvolgen en goedkeuring verslag directeursoverleg 12 oktober 2018
Stad Diksmuide Vlaamse pilootgemeente voor Sustainable Development Goals
(SDG).
Toelichting door Anniek Durnez en Patricia Taveirne, Stad Diksmuide.
Bestuurlijke ambitienota Westhoek
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Uitwisseling
▪ Installatie nieuwe gemeenteraden o.b.v. DLB
▪ Informeren nieuwe raadsleden en leden BCSD
▪ Vraag Koksijde: artikelen 285-286 en 466-467 van het DLB
Mededelingen
▪ Gezamenlijk aanbesteding ‘hospitalisatieverzekering’
Toelichting door Anniek Durnez, Stad Diksmuide.
▪ Goedkeuring statutenwijziging
▪ Volmacht algemene vergadering 18 december 2018
▪ Vergaderkalender 2019
▪ Tussentijds rapport ESF Westhoek
▪ Inventarisatie, controle en herstel van hydranten: stand van zaken
▪ Uitvoering 1Gezin/1Plan (verbetering toeleiding tot de jeugdhulp in de
Westhoek);
Beknopte toelichting door Lien De Vos, coördinator welzijn DVV Westhoek
▪ Stand van zaken Wijk-Werken Westhoek;
Beknopte toelichting door Lien De Vos, Coördinator welzijn DVV Westhoek
Varia.
Stadhuis Diksmuide, 14 december 2018
Opvolgen en goedkeuring verslag directeursoverleg 9 november 2018
Integratie de Nieuwe Wereld in communicatiekanalen gemeenten
Toelichting door Piet Quataert
Bestuurlijke ambitienota Westhoek
Uitwisseling
▪ Installatie nieuwe gemeenteraden
▪ Asbest (vraag Mesen)
▪ Taxicheques (vraag Alveringem)
▪ Update intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek
Mededelingen
▪ Volmacht algemene vergadering 18 december 2018
▪ Terugkoppeling van de werktafel sociale diensten:
Toelichting door Lien De Vos
Varia.
▪ Geïntegreerd breed onthaal
▪ Stand van zaken intergemeentelijk veiligheidsconsulent
▪ Samenstelling stuurgroep / kredietcommissie Energielening Westhoek
▪ Hospitalisatieverzekering: s.v.z. overstap
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Bijlage 5: agenda overleg OCMW-voorzitters van de
Westhoek
Mesen, 23 februari 2018
Goedkeuring verslag vorige bijeenkomst op 24 november 2017
Voorstelling OCMW Mesen
Energielening Westhoek: nieuwe manier van goedkeuring van
doelgroependossiers
Toelichting door Jeroen Haghedooren
Vormen van Eerstelijnszones
Projectoproep geïntegreerd breed onthaal 2018: onthaaltraject voor mensen met
een advies niet toeleidbaar
LOI-werking in de Westhoekgemeenten
Aansturing vanuit de DVV Westhoek voor wat betreft Welzijn, Wijk-werken en
regierol SE.
Mededelingen Westhoekoverleg
▪ Van PWA naar Wijk-werken
▪ Dossier samenwerking Jeugdhulp Westhoek
Stand van zaken 2de fase
▪ Regiostrategie dak- en thuisloosheid voor de Westhoek
Busregeling uitnodiging jubilarissen op 60ste verjaardag Atomium
Varia
▪ #ZorgLokaal begint bij jou: word jij ook ambassadeur?
Lo-Reninge, 27 april 2018
Goedkeuring verslag vorige bijeenkomst – 23/02/2018
Voorstelling OCMW Lo-Reninge
Leaderproject Drugexpertiseteam (DET)
Toelichting: Tom Pollentier, De Sleutel
Leaderproject Zot van(‘t) Boeren: vraag naar het Welzijnsplatform
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Mededelingen Westhoekoverleg
▪ Wijk-werken: aanpassing activiteitenlijst
▪ Kick-Off Eerstelijnszones
▪ #Jobroad
▪ Sociale distributieplatformen: projectoproep Homans
▪ Jaarverslag Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel
▪ Opstart DVV Westhoek: stand van zaken
▪ Mobiliteit:
o Opvolging inspiratiebezoek Amstelland: verdere stappen pilootregio
Basisbereikbaarheid;
o Uitrol netwerk mobiliteitshubs Westhoek: stand van zaken;
o N8-akkoord: verdere opvolging.
▪ Bevolkingsprognoses Westhoek
▪ Gemeentelijke financiële deelname in werking WVA.
Varia
De Panne, 22 juni 2018
Goedkeuring verslag vorige bijeenkomst – 27 april 2018
Bespreking samenwerking gemeenten met (W)integratie
Bespreking samenwerking gemeenten met Westhoek Vrijetijd Anders (WVA)
Lokale Netwerken Personen in armoede
Fonds Vrijetijdsparticipatie verandert: regionale aanpak
Oproep vrijwillige sluiting LOI’s
Mededelingen Westhoekoverleg
▪ Kick-Off Eerstelijnszones: afvaardiging veranderteam/veranderforum
▪ Vervoer op maat
Varia
Poperinge, 28 september 2018
Goedkeuring verslag vorige bijeenkomst – 22 juni 2018
Geïntegreerd Breed en herkenbaar Onthaal (GBO)
Inge Ramboer (CAW Centraal-West-Vlaanderen)
Project Rookmelders voor kansarme Senioren
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Mededelingen Westhoekoverleg
▪ Overzicht samenwerking gemeenten met (W)integratie
▪ Overzicht Samenwerking Lokale Netwerken Vrijetijdsparticipatie
▪ Eerstelijnszones: stand van zaken + zorgraden
▪ Eén Gezin één Plan Westhoek: stand van zaken
▪ IoT-project ‘Burenondersteuning’
Varia
▪ Datum volgend overleg: 7 december in Ieper
Ieper, 7 december 2018
Goedkeuring verslag vorige bijeenkomst – 28/09/2018
Verdere samenwerking rond Welzijn op niveau van de Westhoek vanaf 2019.
Wie wordt los van het burgemeestersoverleg nog verder samengebracht?
Welke zaken staan op de agenda de komende legislatuur rond Welzijn op niveau
van de Westhoek?
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