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1. Dienstverlenende Vereniging Westhoek
1.1. Situering
De 18 lokale besturen uit de regio Westhoek, de provincie West-Vlaanderen en de WestVlaamse Intercommunale (WVI) werken sinds 1994 beleidsmatig samen via het
Westhoekoverleg.
Op 22 december 2017 richtten 17 Westhoekgemeenten en de West-Vlaamse
Intercommunale een nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband, m.n. de
Dienstverlenende Vereniging Westhoek. Deze intercommunale is een beleidsuitvoerend
agentschap van de 18 vennoten.

Westhoekoverleg is een beleidsvoorbereidend overlegorgaan van de 18 lokale besturen
en hun intergemeentelijke samenwerking. Naast de 17 vennoten van DVV Westhoek,
maakt ook de gemeente Wervik deel uit van het Westhoekoverleg.
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De Dienstverlenende Vereniging wordt opgericht om de beleidsuitvoering die voortvloeit
uit samenwerking tussen Westhoekgemeenten efficiënter en transparanter te laten
verlopen. Bestaande samenwerking werd ingekanteld in de DVV Westhoek. Nieuwe
samenwerking en projectontwikkeling gebeurt zo veel als mogelijk in de schoot van DVV
Westhoek. Verantwoording wordt gecoördineerd afgelegd ten aanzien van de 17
gemeenten en WVI.
De schematische weergave van de positionering van DVV Westhoek in de bredere
bestuurlijke samenwerking in de regio Westhoek is hieronder weergegeven.

Vervoerregioraad
Zoneraad
Hulpverleningszone
Westhoek
Beleidsvoorbereiding

Beleidsuitvoering

1.2. Doel van de vereniging (art. 4 statuten DVV Westhoek)
De DVV Westhoek werd opgericht om beleidsondersteuning te bieden aan en
beleidsuitvoerend te werken voor de lokale besturen voor drie grote pijlers: regionale
samenwerking, intergemeentelijke personeelsleden, regionale projecten. Voor
elk van deze pijlers wordt gewerkt binnen de benoemde beleidsdomeinen (cf. infra).
De DVV Westhoek streeft volgende maatschappelijke doelstellingen na:
• de samenwerking tussen de deelnemende lokale besturen te bevorderen in functie
van een versterking van de deelnemende besturen en een versterking van de
ontwikkeling van de streek;
• het ondersteunen van de aangesloten deelnemers bij beheers-, beleidsmatige en
uitvoerende taken die ertoe bijdragen dat de besturen zich verder kunnen focussen op
de kwalitatieve uitvoering van hun kerntaken en dienstverlening. Dit kan onder meer
door diensten door personeel van de dienstverlenende vereniging te laten verlenen in
dienste van deelnemende lokale besturen;
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• het uitvoeren van projecten in opdracht van en onder de voorwaarden bepaald door
de deelnemers binnen de beleidsdomeinen van de dienstverlenende vereniging;
• Adviesverlening, belangenbehartiging, organiseren van (o.a. interbestuurlijk)
overleg, netwerking en opleiding.
Deze doelstellingen zijn van toepassing op de beleidsdomeinen waarvoor de
deelnemende besturen verantwoordelijk en bevoegd zijn. Concreet gaat het over de
domeinen administratie en financiën, bestuurszaken, communicatie, dierenwelzijn,
economie en tewerkstelling, e-government, erfgoed, handhaving, ICT, GIS en
digitalisering, informatieveiligheid, juridische ondersteuning, mobiliteit, omgeving (milieu,
natuur en ruimtelijke ordening), personeel en organisatie, technische diensten, vrije tijd
(cultuur, sport, jeugd), veiligheid en preventie, welzijn en samenleving, wonen,
participatie en proces- en projectregie. Dit kan indien nodig uitgebreid worden.
De vereniging mag alle verrichtingen doen, die betrekking hebben op haar doel of die de
verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De dienstverlening
wordt verstrekt op kostendelende basis, dit wil zeggen dat de deelnemers aan de
dienstverlenende vereniging enkel hun aandeel in de individuele en gezamenlijke
uitgaven en kosten, verbonden aan de geleverde diensten, betalen.

1.3. Bestuursorganen
1.3.1. Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering is het bestuursorgaan van de DVV. Ze is bevoegd voor
het bepalen van het bredere kader waarbinnen de DVV en de Raad van bestuur
werken. De AV is uitdrukkelijk bevoegd voor statutenwijzigingen, opmaak van het
evaluatierapport van het voorgaande jaar, de vaststelling van de jaarrekening en
het verlenen van kwijting aan de raad van bestuur en de revisor, de vaststelling
van het budget en de aanstelling van de revisor.
Iedere vennoot van de DVV heeft een vertegenwoordiger in de AV. De AV komt
minstens 2 keer per jaar bijeen.
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1.3.2. Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is het bestuursorgaan van de DVV voor het dagelijks beheer.
De raad is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk aan de AV is toegewezen en is
uitsluitend bevoegd voor personeelsaangelegenheden en het aangaan van
verbintenissen.
De raad telt maximaal 15 bestuursleden. Verder wordt deze raad aangevuld met 3
raadgevende leden. Daarnaast kunnen 3 deskundigen aan de raad worden
toegewezen.
Bestuursleden voor Diksmuide, Koksijde, Ieper, Poperinge en Veurne worden
aangeduid voor de duur van de lokale legislatuur. Bestuurders voor de overige 12
gemeenten zijn ingedeeld in 3 poules van telkens 4 gemeenten. Per poule zijn er
drie zetels beschikbaar in de raad van bestuur. In onderling overleg wordt bepaald
per periode van 2 jaar welke gemeente de zetel bezet. Een gemeente kan in de
loop van een lokale legislatuur slechts gedurende 2 jaar niet beschikken over een
bestuurdersmandaat.
Raadgevende leden en deskundigen worden aangeduid voor een periode van 2 jaar.
In 2021 start een nieuwe periode van 2 jaar voor raadgevende leden, deskundigen
en bestuurders.

1.3.3. Voorzitter
In de schoot van de raad wordt de voorzitter aangeduid. In 2019 werd dhr. Toon
Vancoillie aangeduid als voorzitter van DVV Westhoek voor een periode van 3 jaar.
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1.4. Werking DVV Westhoek in 2020
1.4.1. Statuten DVV Westhoek
In 2021 treden de vernieuwde statuten na een tweede wijziging in werking. Deze
wijziging werd doorgevoerd n.a.v. de toetreding van de gemeente Koksijde in 2019.
De eerste wijziging vindt zijn oorzaak terug in de gewijzigde bepalingen van het
decreet lokaal bestuur, meer bepaald de beperking van het aantal leden van de
raad van bestuur tot 15.
1.4.2. Personeel
Bij de aanvang van 2021 zijn 23 personen werkzaam voor DVV Westhoek.
Op directieniveau gaat dit om 3 personen, m.n. een algemeen directeur, een
financieel directeur, een DPO. De algemeen directeur en de DPO staan op de
loonrol van WVI. De inzet van de algemeen directeur voor DVV Westhoek wordt
beschouwd als de inbreng van WVI in DVV. Voor de deeltijdse inzet van de DPO
wordt een vergoeding betaald in het kader van de daartoe opgerichte
kostendelende vereniging. De financieel directeur heeft een deeltijdse
arbeidsovereenkomst met DVV. De interne preventie adviseur (0,1) is op vandaag
Ines De Pessemier die eveneens coördinator is van De Opstap.
Het regionaal team bestaat uit 7 personen, goed voor 6,5 VTE. Het regionale team
wordt in hoofdzaak gefinancierd met de werkingsmiddelen die regionaal bijeen
gebracht worden, behalve de medewerkers die ingezet zijn voor het energiehuis en
sociale economie (incl. foodsavers) die in hoofdzaak met externe projectfinanciering
gefinancierd worden.
Het intergemeentelijk personeel telt 13 personen, goed voor 12 VTE. De inzet van
de personeelsleden wordt in hoofdzaak gefinancierd op kostendelende basis met
gemeentelijke bijdragen van die gemeenten die er rechtstreeks bij betrokken zijn.
Daar waar mogelijk wordt deze aangevuld met externe financiering (Vlaamse
overheid, projectsubsidies, …).
Het organogram van DVV Westhoek ziet er bij de aanvang van 2021 als volgt uit.
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Regionaal
personeel

Intergemeentelijk
personeel

Het dagelijkse personeelsbeheer wordt waargenomen door de algemeen directeur.
Er wordt samengewerkt met volgende dienstverleners.
CEVI
AXA
Ethias
Edenred
IDEWE

Sociaal secretariaat
Hospitalisatieverzekering
Verzekeringen (bestuurdersaansprakelijkheid,
dienstverplaatsingen, BA, rechtsbijstand, arbeidsongevallen)
Maaltijd- en ecocheques
Bedrijfsgeneeskundige dienst

1.4.3. Financieel beheer
Het financiële beheer valt onder de verantwoordelijkheid van de financieel
directeur. Deze functie wordt bij de aanvang van 2021 nog ingevuld door Alain
Paesbrugge. Hij wordt hiervoor bijgestaan door de algemeen directeur en de
administratief assistent. Bij de aanvang van 2021 zal de financieel directeur
vervangen worden door een externe dienstverlener.
Er is een delegatie van bevoegdheden vanuit de raad van bestuur voor aankopen
tot 8.500,- euro t.a.v. de voorzitter en de algemeen directeur. De financieel
directeur staat in voor de uitvoering van deze betalingen. Er wordt telkens t.a.v.
de raad van bestuur verantwoording afgelegd over de uitgevoerde betalingen in
opdracht van DVV Westhoek.
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De werkingsbijdrage voor gemeenten die vennoot zijn van DVV Westhoek werd op
basis van het financiële meerjarenplan vastgesteld op 1,14 euro per inwoner voor
2021. Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op 2000 euro per vennoot.
De stad Wervik betaalt een bijdrage van 0,5 euro per inwoner voor deelname aan
de overlegplatformen van Westhoekoverleg op basis van een
samenwerkingsovereenkomst.
Dhr. Walter Hosten werd aangeduid als bedrijfsrevisor van DVV Westhoek. Deze
aanstelling was voor de periode 2018-2020. Eind 2020 zal de buitengewone
algemene vergadering opnieuw een bedrijfsrevisor aanstellen voor de periode
2021-2023.
Er werd opdracht gegeven aan het kantoor VDL in 2020 om verduidelijking te
verkrijgen over het BTW-statuut van DVV Westhoek. Momenteel wordt DVV
Westhoek in afwachting van deze ruling beschouwd als niet-BTW-plichtig.
Tevens werd gevraagd om bij de belastingadministratie ingedeeld te worden bij de
rechtspersonenbelasting. Halverwege 2020 was er nog geen reactie van de
administratie en werd er verder gewacht om de aangifte te doen. De aangifte voor
aanslagjaar 2019 en 2020 dient bijgevolg nog te gebeuren.
1.4.4. Communicatie
DVV Westhoek engageert zich in 2021 om in te zetten op creatieve vormgeving en
technische ondersteuning rond de communicatie van de Streekwerking Westhoek.
Steven Damman wordt ingezet als communicatiedeskundige ten behoeve van DVV
Westhoek en meer bepaald de uitvoering van de regiomarketingcampagne
‘Westhoek. De Nieuwe Wereld.’
Dit betreft o.m.
• opmaak /ontwerpen digitale nieuwsbrieven, technische ondersteuning en
opvolging (Streekhuis Westhoek, …)
• creatie uitnodigingen (online en drukwerk), affiches, promotiemateriaal, …
• creëren visuals en afbeeldingen: Bv. bewerken fotomateriaal, knippen en
monteren videomateriaal
• uitwerken en uitrollen online strategie
• websites beheren:
ontwerp, onderhoud en analyses werking websites:
o socialeeconomiewesthoek.be
o dvvwesthoek.be
o woonwinkelwest.be
o …
integratie / implementatie plugins websites (al dan niet in samenwerking met
websitebouwer) vb: interactieve kaart, integratie sign-upform nieuwsbrieven,…
• content aanvullen sociale mediakanalen – Facebook, LinkedIn, Instagram,
(Energiehuis Westhoek en andere organisaties) en analyse doelgroepen
Voor de bijeenkomsten van de algemene vergadering in 2021 wordt de organisatie
van een evenement in het vooruitzicht gesteld. Dit evenement zal in functie van
de haalbaarheid (o.a. gezondheidscrisis) gekoppeld worden aan de jaarvergadering
of aan de buitengewone algemene vergadering. Het doel van dit evenement is het
bijeenbrengen van lokale politici van de Westhoek omtrent een bestuurlijk thema
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dat actueel is. “Regiovorming” zoals benoemd in het Vlaamse regeerakkoord is
daar een goed voorbeeld van.
1.4.5. Informatieveiligheid
Niels Vermeersch werd in 2019 aangesteld als ‘data protection officer’ van DVV
Westhoek. Niels Vermeersch wordt tewerkgesteld door WVI.
In de loop van 2019 werd goedkeuring verleend door de raad van bestuur aan het
informatieveiligheidsplan met bijhorende risicoanalyse en actieplan. De uitvoering
van dit plan loopt verder in 2021.
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2. Samenwerking met partners
Sinds de oprichting van DVV Westhoek in 2017 werden diverse taken en rollen
toebedeeld aan de vereniging. Dit gebeurde op basis van allerhande overeenkomsten die
door DVV Westhoek werden aangegaan.
De bouwstenen die op vandaag onderdeel uitmaken van de werking van DVV Westhoek
worden in onderstaande ‘bijenkorf’ schematisch weergegeven.
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2.1. Protocol “Westhoekoverleg” voor inbedding in de streekwerking
Na het eerste jaar van de lokale legislatuur sluiten Westhoekgemeenten een protocol af
op basis waarvan ze de overlegtafels van het Westhoekoverleg organiseren bestaande uit
het burgemeestersoverleg, het overleg van algemeen directeurs en het overleg met de
voorzitters van de bijzondere comités sociale dienst (BCSD).
Dit protocol bepaalt samen met de regioconvenant met de provincie West-Vlaanderen
samen de positie van DVV Westhoek in de bredere streekwerking.
De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) is naast de 17 gemeenten vennoot van DVV
Westhoek. WVI stelt een coördinator ter beschikking van de DVV Westhoek. Dit wordt
beschouwd als de inbreng van de WVI in de DVV Westhoek.

2.2. Samenwerkingsprotocol met private welzijnsorganisaties
DVV Westhoek staat in voor de organisatie van het welzijnsplatform in de Westhoek. Op
dit platform worden lokale besturen bijeengebracht met welzijnsactoren om
welzijnsuitdagingen in de regio aan te pakken.
Hiertoe werd een samenwerkingsprotocol afgesloten met volgende welzijnsorganisaties:
Argos vzw
Bond Moyson
Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek - Open school
CGGZ Largo
CM Oostende-Veurne-Diksmuide
De Loods
De Lovie
De Vleugels vzw
De Walhoeve
Dienst OndersteuningsPlan (D.O.P.)
Duin en Polder
Familiehulp vzw Regio Ieper
Golfbreker vzw
Havenzate v.z.w.
Het Havenhuis
HuisvandeMens
Katholieke Bejaardenzorg Westhoek vzw - Woonzorgnetwerk "Maria Troost
Kinderdagverblijf Prutske vzw
Kompas vzw - Ambulante Drugzorg Ieper
Vereniging Ons Tehuis
Vondels vzw (=Diogenes/Den ommeloop/open thuis)
Vrij CLB Westhoek, Hoofdzetel
Westhoek Vrijetijd Anders
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Westlandia vzw
Woonmaatschappij IJzer en Zee
WZC Cassiers vzw
WZC Wintershove vzw

2.3. DVV Westhoek als Wijk-werkorganisatie
“Wijk-werken”: Eind 2017 gingen de 16 Westhoekgemeenten van start met Wijk-werken,
met de vzw Welzijnsraad Westhoek als beherende partner. In de loop van 2018 nam de
DVV Westhoek de verantwoordelijkheden over als wijk-werkorganisatie.
Een overeenkomst DVV WH – VDAB werd afgesloten.
Er is hier geen bijdrage van gemeenten. Er is wel een opbrengst van de werking door de
verkoop van wijk-werkcheques die terecht komt in de DVV WH. Deze middelen dienen
verder in het wijk-werken te worden geïnvesteerd.

2.4. DVV Westhoek kernpartner ‘1 gezin 1 plan’
De DVV WH treedt op als kernpartner t.a.v. de Vlaamse overheid
voor de uitrol van jeugdhulp. De Raad van Bestuur keurde de
partnerschapsovereenkomst op 15 juni 2015 goed. Ze neemt
daarmee de verantwoordelijkheid over van Westhoekoverleg.
Deze overeenkomst geldt t.e.m. 2021.
Hier zijn geen financiële middelen vanuit Jeugdhulp die naar de
DVV Westhoek gaan. De DVV Westhoek staat wel in voor de
samenwerking in het partnerschap en de verantwoording t.a.v. de
Vlaamse overheid.

2.5. DVV Westhoek als Energiehuis voor de Westhoek
Tot en met 2018 trad OCMW Poperinge op als energiehuis voor de werking van
Energielening Westhoek.
Sinds 1 januari 2019 heeft DVV Westhoek deze rol op zich genomen op basis van een
nieuwe overeenkomst met de Vlaamse Overheid. Hiertoe werden overeenkomsten
afgesloten met de 17 lokale besturen die deel uitmaken van DVV Westhoek en werden
/worden ook samenwerkingsovereenkomsten (SOK) en verwerkersovereenkomsten
opgesteld met diverse actoren die in dit beleidsdomein actief zijn.
Namelijk:
- SOK met 3 energiesnoeibedrijven (Goed wonen vzw, De duinenwacht vzw en
Energiesnoeiers Midwest)
- SOK met 4 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden / woonwinkels (Woonwinkel
West, Habito woonwinkel, woondienst Zonnebeke – Langemark-Poelkapelle,
Kwalitatief wonen in de grensstreek)
- SOK met het steunpunt bouwen van de Provincie West-Vlaanderen / Acacus
- Verwerkersovereenkomst met energiesnoeierbedrijven om gegevens onderling te
mogen uitwisselen conform de Europese privacywetgeving
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- Verwerkersovereenkomst met lokale besturen om gegevens onderling te mogen
uitwisselen conform de Europese privacywetgeving

2.6. DVV Westhoek als kaartsysteembeheerder voor UiTPAS Westhoek
Sinds 2019 is DVV Westhoek de
kaartsysteembeheerder voor UiTPAS Westhoek. Een
kaartsysteembeheerder is verantwoordelijk voor de
regionale coördinatie van de UiTPAS en het eerste
aanspreekpunt met Publiq vzw, die verantwoordelijk is
voor de algemene coördinatie van het UiTPAS op het
Vlaamse niveau.
In het voorjaar van 2017 lanceerden we UiTPAS Westhoek: een voordeelkaart voor vrije
tijd in de Westhoek. Met de impuls van LEADER Westhoek konden vier gemeenten
pionieren: Diksmuide, Ieper, Poperinge en Zonnebeke. Na één jaar beslisten de
gemeenten om ook verenigingen aan te spreken om UiTPAS-partner te worden.
Gemeenten beslisten zelf over de toetreding van organisaties en verenigingen binnen de
eigen gemeentegrenzen. De bovenlokale partners sloten een overeenkomst met de vier
gemeenten.
Door de komst van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek kan de UiTPASsamenwerking vlotter georganiseerd worden. In plaats van telkens verschillende
overeenkomsten op te moeten maken (voor de verschillende gemeenten) kan dit
vervangen worden door de DVV als Kaartsysteembeheerder aan te stellen. Ook voor de
aansluiting van nieuwe UiTPAS-gemeenten, vereenvoudigd dit de administratieve taken.
In 2020 traden Heuvelland, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen en Vleteren toe
tot de UiTPAS-regio Westhoek.
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3. REGIONALE WERKING
3.1. Westhoekoverleg
Het Westhoekoverleg is het overlegplatform van alle Westhoekgemeenten sinds 1994.
Dit overlegorgaan is gericht op intergemeentelijke samenwerking, ondersteuning aan
gemeenten, gemeenschappelijke belangenbehartiging en interbestuurlijk overleg.
Alle achttien steden en gemeenten van de drie arrondissementen (Diksmuide, Ieper en
Veurne) van de Westhoek maken deel uit van het Westhoekoverleg. Dit is in uitvoering
van het in 2019 in de respectieve gemeenteraden goedgekeurde samenwerkingsprotocol
2012-2025 in het kader van Westhoekoverleg.

Het burgemeestersoverleg is samengesteld uit de achttien burgemeesters, de
algemeen directeur van de WVI, een algemeen directeur die namens het
directeursoverleg participeert aan de vergadering en de streekgedeputeerden. Dit
beleidsvoorbereidend overlegorgaan komt maandelijks bijeen.
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en opvolging van het
burgemeestersoverleg en komt eveneens maandelijks bijeen.
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Maandelijks worden de 18 algemeen directeurs bijeen gebracht in ondersteuning van
de werking van Westhoekoverleg.
Tot slot worden ook de voorzitters van de bijzondere comités sociale dienst
geregeld bijeen gebracht.
De bijeenkomsten van het Westhoekoverleg zijn gericht op onderlinge uitwisseling. Op
basis hiervan wordt een kennisnetwerk gecreëerd dat bestuurskrachtversterkend is voor
lokale besturen.
Thema’s worden aan bod gebracht op de bijeenkomsten die aanleiding geven tot verdere
ontwikkeling. Deze ontwikkeling is gericht op ondersteuning van lokale besturen,
projectontwikkeling op het niveau de regio en belangenbehartiging t.a.v. hogere
overheden.
Het overleg in het kader van Westhoekoverleg stelt de gemeenten in staat om deel uit te
maken van verdergaande netwerkvorming. Westhoekoverleg stelt lokale besturen in
staat om een deel te nemen aan netwerkorganisaties zoals de Europese Groepering voor
Territoriale Samenwerking West-Vlaanderen / Flandre Dunkerque – Côte d’Opale,
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, Resoc Westhoek, Overleg Landelijke gemeenten
VVSG, Leader Westhoek, …
Westhoekoverleg organiseert infosessies die lokale besturen op een bredere manier
informeert over allerhande beleidsrelevante thema’s.
Er wordt op diverse manier gecommuniceerd over de werking van Westhoekoverleg:
Via www.westhoekoverleg.be; Via de facebookpagina van Westhoekoverleg; De digitale
nieuwsbrief.
De organisatie van dit overleg is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de
algemeen directeur van DVV Westhoek Dieter Hoet, die tegelijk de coördinator van
Westhoekoverleg is. De organisatie van het overleg van de voorzitters BCSD is de
verantwoordelijkheid van de regionale welzijnscoördinator. Beide coördinatoren
staan zoveel als mogelijk gezamenlijk in voor de organisatie van het Westhoekoverleg.
Er wordt zowel beroep gedaan op het regionaal en intergemeentelijk personeel van DVV
Westhoek voor de organisatie van het overleg als op de WVI.
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3.2. Welzijnsplatform binnen de DVV Westhoek
3.2.1. Partnerschap
Welzijnsplatform is het intergemeentelijk en intersectoraal samenwerkingsverband
binnen de DVV Westhoek tussen lokale besturen en private welzijns- en zorgactoren
uit de streek.
Doelstelling is om op niveau van de Westhoek een kwalitatief en toegankelijk
welzijns- en zorgaanbod te garanderen voor alle inwoners waarbij er extra aandacht
gaat naar de meest kwetsbaren. Op deze manier kan men een menswaardig,
kwaliteitsvol leven leiden en wordt de toegang tot de sociale grondrechten 1
gewaarborgd.
3.2.2. Acties 2021
Bestrijden van
kansarmoede

1) Opmaak van en uitvoering van de acties binnen het
strategisch plan voor de Westhoek om dak- en
thuisloosheid tegen te gaan.
2) Coördineren (beleidsmatig) van de samenwerking 1
Gezin 1 Plan Westhoek en verantwoorden van de
werking naar de Vlaamse Overheid toe.
Ondersteuning bieden bij de fusie 1G1P Westhoek
met 1G1P Midden-West-Vlaanderen in het
overgangsjaar 2021.
3) Opstart Ketenaanpak Intra-Familiaal Geweld in de
regio Westhoek.

Vermaatschappelijking
van de zorg

4) Het principe van Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)
praktisch uitrollen in de werking van de lokale
besturen (m.b. OCMW’s/sociale diensten) van de
regio Westhoek-Houtland2. Dit via de verderzetting
van het vormingstraject opgestart in 2019; de
werkgroepen vraagverheldering, doorverwijzing en
sociale rechten.
5) De lopende projecten/werkingen Buurtgerichte Zorg
(Nestor, Zorg in de Binnentuin,…) op elkaar
afstemmen door het organiseren van leertafels
Buurtgericht Zorg ism Samenlevingsopbouw.
6) In de ELZ’s Westhoek en Westkust & Polder de
inhoudelijke link leggen met de regionale acties
Welzijn en Zorg georganiseerd vanuit het
Welzijnsplatform.

1
2

Art. 23 en 24 van de Belgische Grondwet
Werkingsgebied van de ELZ Westhoek, ELZ Westkust&Polder en ELZ Houtland&Polder

18

Vervoersarmoede
tegen gaan

7) Vanuit het oogpunt van kwetsbare personen die
drempels ervaren om autonoom te voorzien in hun
mobiliteit, zoeken naar mobiliteitsoplossingen voor
hen (cfr. Interreg Stronger Combined,
Transmobil,…).

3.2.3. Personeel
De regionale welzijnscoördinator (0,5 VTE) Lien De Vos is verantwoordelijk voor de
werking van het welzijnsplatform.

3.3. Regierol Sociale Economie
3.3.1. Partnerschap
De regierol Sociale Economie Westhoek focust op het opzetten en ondersteunen van
samenwerking en partnerschappen tussen alle organisaties/initiatieven die
kansengroepen en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tewerkstellen
of begeleiden. We hanteerden dus bewust de term Sociale Economie in z’n brede
betekenis, met de nadruk op sociaal. De reden hiervoor is dat sociale economie in de
eerste plaats een sociaal doel heeft tav z’n werknemers en/of tav de maatschappij:
tewerkstelling van kansengroepen
leveren van maatschappelijke diensten; ecologische en duurzame goederen.
Het ondernemen is daarbij het middel om dat doel te verwezenlijken. Men biedt
goederen en diensten aan op de markt en maakt deze missie dus waar binnen de
reguliere markteconomie.
3.3.2. Acties 2021
Netwerkvorming

1) Samenwerking met en netwerking tussen sociale
economie onderling en tussen sociale economie,
reguliere economie en lokale besturen bevorderen
door het organiseren van netwerkevent.
2) Deelname aan het regionale en provinciale overleg
met VDAB ifv taak- en doelgroepafspraken.
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Ontwikkeling sociale
economie

Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen

3) Wijk-werken organiseren als
tewerkstellingsmaatregel in het grotere regionale
activeringsbeleid voor mensen met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt.
4) Zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen om
meer doelgroepmedewerkers tewerk te stellen
binnen Sociale Economie.
5) Uitrollen proeftuinen Arbeidszorg in de regio
Westhoek i.s.m. de innovatiemanager van 4WERK.
6) Traject lokale besturen en reguliere bedrijven i.f.v.
bewustmaken omtrent voordelen van sociaal
aankopen.
7) Verdere uitbouw van het Sociaal
Distributieplatform Foodsavers Westhoek.

3.3.3. Foodsavers Westhoek
Het project Foodsavers Westhoek (2019 – 2021) betreft
de opstart van een sociaal distributieplatform. Zo’n
platform zamelt kwalitatieve
(voedsel)overschotten in en herverdeelt die naar
sociale organisaties (bv. Sint-Vincentiusvereniging,
sociale kruidenier, …) en zo tot bij mensen in
armoede. Op deze manier willen we een antwoord
bieden op een stijgende vraag naar voedselpakketten in
onze regio en voedselverlies bij lokale handelaars
tegengaan.
Een experimenteel distributieplatform ging
operationeel van start op 15 juni 2020. Sindsdien halen
twee leerwerknemers elke dag voedseloverschotten op
bij lokale handelaars en brengen ze die naar voedselhulporganisaties in De Panne,
Diksmuide, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. Verder verzorgt het platform ook
het transport van FEAD middelen, waarvoor de lokale besturen zich voorheen elk
apart naar de Voedselbank in Kuurne moesten verplaatsen.
Na de opstart van het platform en het wegwerken van de eerste kinderziektes
startten we met een inventarisatie van de voedselhulpnoden binnen de andere
gemeenten in de Westhoek. De ambitie van Foodsavers Westhoek is om verder uit
te groeien tot een regionaal platform dat alle lokale besturen van de
Westhoek ondersteunt op het vlak van noodvoedselhulp, met inbegrip van zij
die hiervoor momenteel beroep (moeten) doen op externe organisaties. De ervaring
die werd opgedaan binnen het experimentele platform kan hierbij als katalysator
dienen voor een kwalitatievere, efficiëntere, CO 2-reducerende en geografisch
dekkende voedselhulpsector voor de Westhoek. Verder werken we ook aan de
opmaak van een financieel plan om de continuïteit van het platform te verzekeren
na de projectfase. De uitbreiding van het distributieplatform en de opmaak van het
financieel plan worden in 2021 verder vormgegeven om vervolgens in april de
projectfase in schoonheid af te sluiten.
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Het project Foodsavers Westhoek wordt vormgegeven door een stuurgroep die als
volgt is samengesteld:
• Lien De Vos (welzijnscoördinator, DVV Westhoek);
• Magali Desmet (administratief medewerker, De Panne);
• Sarah Vanderriest (coördinator sociale zaken, Diksmuide);
• Sieglinde Dewaele (diensthoofd sociale dienst, Koksijde);
• Jolien Depondt (diensthoofd sociale dienst, Nieuwpoort);
• Tiebe De Bruycker (diensthoofd sociale dienst, Nieuwpoort);
• Dominique Lapiere (directeur, De Groene Kans vzw);
• Dirk Adam (algemeen directeur, InterWest vzw).
We hopen deze stuurgroep in de nabije toekomst verder te kunnen uitbreiden met
vertegenwoordigers uit alle hoeken van de Westhoek.
3.3.4. Personeel
Lien De Vos treedt op als regisseur sociale economie voor de regio (0,5 VTE). Daarnaast
werd Linde Maes halftijds (0,5 VTE) aangesteld als projectmedewerker voor Foodsavers.
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3.4. Vrije tijd
DVV Westhoek wil via intergemeentelijke samenwerking en het opzetten van
partnerschappen een uitdagend, kwalitatief, vernieuwend en toegankelijk
vrijetijdsaanbod garanderen voor alle inwoners uit de Westhoek.
DVV Westhoek - vrije tijd is het expertise- en ondersteuningsplatform voor
beleidsmakers en -uitvoerders binnen de Westhoek.
Door samenwerking met lokale, regionale, provinciale, Vlaamse en landelijke organisaties
versterken we het jeugd-, sport- en cultuurbeleid in de regio.
Binnen de dynamische vrijetijdssector zet de DVV Westhoek - vrije tijd op een
innovatieve manier in op blinde vlekken, actuele tendensen en opportuniteiten.
3.4.1. Acties 2021
Kenniscentrum en
beleidsvoorbereiding

Geïntegreerd
vrijetijdsbeleid

Actie 1: Opbouwen sterk vrijetijdsnetwerk binnen de
regio Westhoek (coördinatoren vrije tijd,
jeugddiensten, IGS’en cultuur en sport).
Actie 2: Themagerichte ontmoetingsmomenten
organiseren over thema’s binnen de vrije tijd, de
kinderopvang, het onderwijs, e.a.
Actie 3: Verder uitrol en ondersteuning UiTPAS
Westhoek
▪ Gerichte communicatie-acties ter promotie
▪ Uitbreiden UiTPAS-partners
▪ Ondersteuning en helpdesk voor gemeenten en
verenigingen
Actie 4: Regionale ondersteuning
vrijetijdscommunicatie (ifv UiTPAS Westhoek)

Breed jeugdbeleid

Onderwijskansen

Actie 5: Ondersteuning Pas Partoe
Actie 6: Bevorderen mobiliteit jongeren in de vrije tijd
via taxicheques Westhoek
Actie 7: Ondersteuning gemeentelijk beleid inzake
kinderopvang
Actie 8: Acties flankerend onderwijsbeleid (Samen
tegen schooluitval en algemeen beleid FlOB)
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3.4.2. Personeel
Joke Putman treedt op als voltijdse regionale coördinator Vrije Tijd en Onderwijs.

3.5. Energiehuis Westhoek
Energiehuis DVV Westhoek verstrekt in de volledige Westhoek (met uitzondering van
Wervik) energieleningen voor de doelgroep enerzijds. Anderzijds voert DVV Westhoek de
basistaken voor de energiehuizen uit (cfr. het Energiebesluit van de Vlaamse Regering
van 14/12/2018).
Concreet doet Energiehuis DVV Westhoek dit door middel van enkele speerpunten en
daaraan gekoppelde streefdoelen:
3.5.1. Speerpunt 1: Het aanbieden van een laagdrempelig energieloket in
elke gemeente.
Bij dit loket kan iedere bewoner langskomen voor uitleg omtrent verschillende
(steun)maatregelen voor energie-investeringen (premies / leningen) en
renovatiewerken.
Streefdoel 1: Ook dit jaar een op vaste momenten toegankelijk uniek loket
(wonen/energie) in de 17 gemeenten garanderen.
Op dit moment is dit reeds in alle gemeenten aanwezig, ofwel via loketten van de
woonwinkels ofwel via de gemeente indien er geen woonwinkel actief is in deze
gemeente.
Streefdoel 2: Opleidingen voorzien aan medewerkers van de woonwinkels of
gemeentepersoneel die het loket bemannen om zo de inwoners te kunnen
ondersteunen en begeleiden bij premie en leningsaanvragen, op het vlak van
interpretatie thermografische info, de zonnekaart, de resultaten na een
energiescan, het EPC en de V-test (vergelijking van energiecontracten in
Vlaanderen).
Streefdoel 3: Verstrekken van 60 doelgroep energieleningen.
3.5.2. Speerpunt 2: Het opzetten van een helpdesk die van 9u tot 17u
bereikbaar is via telefoon en mail.
Deze helpdesk is er voor zowel particulieren als voor doorverwijzers (vb
woonwinkels, OCMW’s, Energiescanbedrijven, Sociaal verhuurkantoor, Sociale
Huisvestingsmaatschappijen, …)
Streefdoel 4: Een gestandaardiseerd aanbod van basisinformatie bestendigen in
de 17 gemeenten
Streefdoel 5: Organiseren van één infosessie per gemeente over een energiegerelateerd thema.
3.5.3. Speerpunt 3: Het aanbieden van gratis renovatieadvies/begeleiding
door middel van een huisbezoek.
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Na dit huisbezoek worden de prioriteiten weergegeven per woning door middel van
een vrijblijvend verslag.
Ook kan er hulp geboden worden bij het aanvragen en vergelijken van offertes of
bij de begeleiding van de uitvoering van energetische werken.
Streefdoel 6: Uitvoeren van 180 renovatiebegeleidingstrajecten (door eigen
renovatiebegeleider Energiehuis DVV Westhoek).
3.5.4. Speerpunt 4: Het coördineren van en correct doorverwijzen naar de
energiesnoeibedrijven die een energiescan uitvoeren bij
huishoudens uit de sociale doelgroep.
Met de sociale doelgroep bedoelen we onder andere mensen met een verhoogde
tegemoetkoming van het ziekenfonds, mensen die recht hebben op het sociaal
tarief voor gas en elektriciteit en huishoudens met een beperkt inkomen.
De Energiescan richt zich vooral op het gedrag van de mensen. Bijvoorbeeld staat
de verwarming niet te hoog, kunnen de bestaande lampen vervangen worden door
LED lampen?
Ieder gezin krijgt tijdens dit bezoek voor 25 euro aan nuttige materialen,
bijvoorbeeld LED lampen of een spaardouchekop om minder water te verbruiken.
Tijdens deze energiescan onderzoeken de energiescanners de volledig woning en
wordt er teruggekoppeld naar het Energiehuis indien:
- er nog enkel glas aanwezig is in de woning
- indien er nog geen dakisolatie aanwezig is
- Indien er een oude of gevaarlijke ketel aanwezig is
- Indien er CO-gevaar is.
Het energiehuis op zijn beurt filtert deze meldingen en verwittigt of koppelt terug
aan de partners vb OCMW’s, Sociale huisvestingsmaatschappijen,
renovatiebegeleider, …
Streefdoel 7: Uitvoeren van 30 type 2 scans (uitvoering door Energiehuis in
samenwerking met Energiesnoeiers).
Deze energiescan is bedoeld voor doelgroepen die nog niet beschikken over
dakisolatie, HR glas en/of een efficiënte verwarmingsketel maar die hierin wel
wensen te investeren.
Tijdens dit bezoek worden alle meetgegevens verzameld die nodig zijn voor het
plaatsen van dakisolatie, HR beglazing en/of een nieuwe ketel.
Er worden ook offertes aangevraagd bij diverse aannemers. De bewoner krijgt
verder gratis begeleiding bij de uitvoering van de werken en het aanvragen van de
premies nadien.
Voor het uitvoeren van de basistaken is het
Energiehuis partnerschappen aangegaan met lokaal
actieve actoren via samenwerkingsovereenkomsten
(woonwinkels en energiesnoeiers).
Het Energiehuis DVV Westhoek ontvangt een
vergoeding van het Vlaams Energie Agentschap voor
zowel het uitvoeren van de basistaken als een
vergoeding per verstrekte lening en uitgevoerde
energiescan type 2.
Deze vergoeding wordt ingezet voor de
personeelsinzet in het kader van zowel de coördinatie (en aanverwante taken) van het
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Energiehuis als voor het uitvoeren van de renovatiebegeleidingen. Deze
personeelsinzet bestaat uit de coördinator van het energiehuis, Jeroen Haghedooren en
de energiecoach Laurent Ballegeer. Deze personeelsinzet wordt verder aangevuld met
een deeltijdse inzet door de communicatiedeskundige Steven Damman. In totaal dus 2,2
VTE.
De aansturing van het Energiehuis gebeurt door de stuurgroep van Energiehuis DVV
Westhoek.
Deze bestaat uit:
- 1 financieel directeur van OCMW / gemeente (tevens ook voorzitter van de
kredietcommissie)
-

1 (adjunct) algemeen directeur OCMW / gemeente

-

1 medewerker Woonmaatschappij

-

1 gebiedswerker Provincie West-Vlaanderen

-

1 coördinator Westhoekoverleg / DVV Westhoek

-

1 coördinator woonwinkel,

-

1 schepen van energie/huisvesting

-

1 gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen
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3.6. Regiomarketing Westhoek
De regio Westhoek onderstreepte in 2016 met de opstart van de
regiomarketingcampagne mooie ambities: vernieuwend zijn, zorgen voor een unieke
woon- en leefomgeving en een betere mobiliteit, krimp tegengaan en de braindrain van
jong talent een halt toe roepen. Te weinig buitenstaanders (en de eigen inwoners) weten
wat de kracht is van de Westhoek en nog te veel overheersen vooroordelen en een
negatief imago deze regio.
Met de regiomarketing-campagne 2016-2019 maakten Westhoekgemeenten en Resoc
Westhoek werk van een betere beeldvorming over de Westhoek. Westhoekoverleg wenst
dit verder te zetten met de continuering en versterking van de vervolgcampagne 20202023. Met de campagne moeten diverse doelgroepen (jongeren en jonge gezinnen) er
toe aangezet worden om te kiezen voor de Westhoek, om ze te motiveren om te werken,
ondernemen en te wonen in de Westhoek. Dit moet op zijn beurt het fundament vormen
van een duurzame socio-economische regio Westhoek.
Hoe pakken we dit aan in 2021? Regiomarketing werkt op 2 fronten:
marketingluik en realisatieluik
3.6.1. Marketingluik:
Er is enerzijds het MARKETINGLUIK, hoe we de Westhoek in woord en beeld
brengen, en waar de medewerkers van DVV Westhoek en POM West-Vlaanderen op
ingezet zijn.
We communiceren vanuit de thema’s WONEN, ONDERNEMEN en WERKEN in de
Westhoek en richten ons op 3 doelgroepen:
1) jonge gezinnen
2) jonge starters en ondernemers
3) studenten via diverse mediakanalen.
We brengen HET VERHAAL VAN DE WESTHOEK in eigen regio en naar de
buitenwereld.
We verzorgen een structurele en duurzame promotie van de regio.
We verhogen de bekendheid en de ontwikkeling van het imago van de Westhoek en
haar gemeenten door een gepaste merkpositionering die de doelgroepen kan
aantrekken.
De positionering voor de Westhoek bestaat uit 3 kernwoorden: authentiek –
innovatief – cultuurlandschap met ruimtelijke kwaliteiten.
We vatten dit samen onder “Westhoek. De nieuwe wereld”.
Voor de verderzetting van de marketingcampagne in 2021 wordt voor 2/5 een
communicatiedeskundige door DVV Westhoek ingezet, samen met de inzet
van 2/5 coördinator vanuit POM West-Vlaanderen. Beide coördineren de
contactpersonen van de lokale besturen en de private partners. Deze medewerkers
voorzien de campagne van de nodige onderwerpen en berichten die de website
zullen voeden van aantrekkelijke verhalen en nieuwsberichten.
Planning 2021
We herwerken de website www.denieuwewereld.be zodat de verhalen, het nieuws,
de interviews, de vacatures, …over en uit de Westhoek beter in het oog springen.
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We doen dit aan de hand van tekst, foto’s, video’s, … (storytelling). We versterken
de aanwezigheid van de Westhoek op (nieuwe) sociale mediakanalen. We posten er
diverse berichten op en adverteren voor €34.000 op deze kanalen om zo meer
mensen te bereiken en hen te motiveren om meer te weten te komen over de
Westhoek.

Website staat centraal, berichten worden hierop geplaatst en verspreid via diverse
sociale mediakanalen (al dan niet betalend)
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3.6.2. REALISATIE luik
Anderzijds het REALISATIELUIK nl. de actoren in de regio en de gemeenten dienen
te leveren wat er beloofd wordt op het vlak van wonen, ondernemen en werken.
Ontwikkelen van initiatieven en projecten die de gekozen positionering
ondersteunen en waarmaken. Die projecten situeren zich op het vlak van het
onderwijs, cultuur, toerisme, natuur en landschap, wonen, ondernemerschap,
mobiliteit, enzovoort.
Dit gebeurt door de actoren in de Westhoek: door de gemeenten, de streekactoren
in het streeknetwerk De Westhoek, de ondernemers, de Provincie, …al dan niet
gesteund door Vlaams-Europese ontwikkelingsprogramma’s.

3.7. Mobiliteit
DVV Westhoek is zowel betrokken bij het Europees project ‘Stronger Combined’ als bij de
uitvoering van het pilootproject ‘Vervoer op maat’ van de Vlaamse Overheid.
In het besluit van de Vlaamse Regering tot pilootuitvoering van vervoer op maat in de
Westhoek, werd DVV Westhoek in 2020 aangeduid als uitvoerende instantie. De
Vlaamse overheid zal middelen (761.435 euro) ter beschikking stellen van DVV Westhoek
voor de realisatie van grensoverschrijdende busverbindingen, een aanvullend aanbod van
taxibedrijven op piekmomenten, de ontwikkeling van een systeem van deelfietsen. De
concrete uitrol op het terrein is voorzien in 2021.
Het stronger combined project is een Noordzeeregio-project waar DVV Westhoek als

partner bij betrokken is. Het project is gericht op de realisatie van combimobiliteit in
rurale regio’s in Europa. Met de middelen uit dit project wordt specifiek ingezet op de
versterking van mobiliteitsdiensten die gekoppeld aan dorpspunten in de Westhoek
worden aangeboden. Dit is gefocust op de twee
operationele hubs Beveren a/d IJzer en de
stationshub Kortemark.
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4. Intergemeentelijk personeel
4.1. Cultuuroverleg IJzervallei
In oktober 2019 tekenden de gemeenten Alveringem, Diksmuide, Houthulst en LoReninge en de dienstverlenende vereniging Westhoek in op de Vlaamse subsidielijn voor
intergemeentelijke samenwerking rond bovenlokale cultuur. Het Cultuuroverleg
Ijzervallei krijgt een werkingssubsidie voor een periode van 6 jaar. Hierbij neemt de
samenwerking de regierol op als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele
veld.
Er werd voor deze periode een personeelslid aangesteld binnen een deeltijdse
betrekking (0.6VTE). Elke Verbeke treedt op als projectcoördinator. DVV Westhoek
neemt in deze samenwerking het financieel beheer op zich en fungeert als juridisch
werkgever.
Het cultuuroverleg IJzervallei voert het beleidsplan IJzervallei uit en wordt aangestuurd
door een stuurgroep en een adviesgroep.
In 2021 wordt ingezet op volgende strategische doelstellingen met bijhorende acties:
SD1 Verenigingsleven
en vrijwilligers
bovenlokaal
ondersteunen

Actie 1: Ondersteuning van verenigingen, burgerinitiatieven
en interessante culturele personen optimaliseren
Actie 2: Organisatie opleidingen voor verenigingen en
bestuursvrijwilligers

Actie 3: Actieve samenwerking tussen de openbare
SD2 Efficiëntiewinsten bibliotheken
door schaal-vergroting
en krachtenbundeling Actie 4: Een betere samenwerking in het kader van
bovenlokale manifestaties
Actie 5: Stimuleren van hoogwaardige initiatieven die kunst
SD3 Identiteit
en cultuur verbinden met het landschap en de dorpen
versterken door
Actie 6: Onderzoek naar klassieke muziek in verbinding met
kwalitatieve
het landschap
(culturele) ingrepen in
Actie 7: Onderzoek naar de permanente werking rond
landschap
landschapskunst
Actie 8: Cultuureducatieve werking met kinderen en jongeren
uitbouwen
Actie 9: Podiumprogramma samen maken en presenteren
SD4 Participatie aan
cultuur versterken

Actie 10: Optimaliseren van de cultuurcommunicatie tussen
de vier gemeenten
Actie 11: Inzetten op het bereiken van kwetsbare
doelgroepen en etnisch-culturele diversiteit via onder meer
UiTPAS
Actie 12: Artiest zoekt Feestneus: ondersteuning van lokaal
talent
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Actie 13: Westhoek verbeeldt voortzetten
Actie 14: Onderzoek naar en opzetten van experimenten rond
de culturele dimensies van de herbestemming van kerken
SD5 Het onroerend,
cultureel en
immaterieel erfgoed
valoriseren

Actie 15: Professionalisering van de archieven, streven naar
een kwaliteitslabel Cultureel Erfgoeddecreet
Actie 16: Roerend (kerk)erfgoed registreren en
inventariseren
Actie 17: Collectiebeherende instellingen ondersteunen in hun
zoektocht naar een kwaliteitssprong
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4.2. WoonWinkel West
WoonWinkel West is een intergemeentelijke samenwerking van 5 gemeenten, nl:
Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Lo-Reninge en Veurne. Sinds 1 maart 2020
staat DVV Westhoek in voor het financiële en personele beheer. De stuurgroep stuurt het
project inhoudelijk aan. De gemeenten, DVV Westhoek, RSVK Veurne-Diksmuide en
Wonen-Vlaanderen zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep.
Het takenpakket van de woonwinkel is bepaald door het BVR over het lokaal woonbeleid
van 16 november 2018 en ligt vast in een subsidiedossier voor de periode 2020-2025. In
2021 worden voor deze opdracht 5,8 VTE ingezet.

De woonwinkel organiseert wekelijks zitdagen in de gemeenten. Inwoners kunnen er
terecht met alle vragen over wonen:
• Premieadvies en begeleiding bij invullen van aanvraagformulieren, o.a.:
o Renovatiepremie
o Energiepremies
o Huursubsidie
• Samenstellen inschrijvingsdossier voor sociale huisvesting
• Info en advies bij woningkwaliteitsproblemen
• De woonwinkel is het eerstelijns loket van Energiehuis DVV Westhoek
o Uitleg over de energiefactuur
o Aanvraag Vlaamse Energielening
o V-test, inschrijven groepsaankoop groene energie, veranderen van
energieleverancier
WoonWinkel West volgt de woningkwaliteit in de gemeente op.
• Informatie over de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring
• Uitvoeren van vooronderzoeken in de procedure tot ongeschikt- en
onbewoonbaarverklaring
• Technisch advies geven aan eigenaars en bemiddelen over herstellingswerken aan
huurwoningen
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•

Organiseren van een werkgroep woonkwaliteit met verschillende betrokken
partners

WoonWinkel West ondersteunt de gemeenten bij hun lokaal woonbeleid.
• Inventariseren van leegstaande en verwaarloosde woningen en gebouwen
• Controleren van tweede verblijven
• Organiseren van het lokaal woonoverleg
• Voorbereiden van reglementen op vlak van wonen
• Opvolgen sociaal woonbeleid
Uitdagingen werkingsgebied 2021:
In 2021 staat een uitdaging op het programma op vlak van het werkingsgebied van de
woonwinkel.
Tegen 30 juni 2022 kan een nieuw subsidiedossier worden ingediend om de werking
vanaf 2023 bij te sturen. In het verleden zijn er gesprekken geweest met Koekelare en
De Panne over een eventuele toetreding. Indien er bij een gemeente hiertoe ambities
zijn, moeten de mogelijkheden in 2021 verkend worden.
Deze oefening wordt best op niveau van de volledige regio gemaakt waarbij ook de
samenwerking op vlak van wonen op regionaal niveau wordt bekeken. Dit kan een
hertekening van de werkingsgebieden van de IGS’en binnen de Westhoek tot gevolg
hebben.
Tegen eind 2021 moeten de gemeenten ook een voorstel indienen bij de Vlaamse
overheid voor de werkingsgebieden van de nieuwe (sociale) woonmaatschappijen. Dit
alles kan niet los gezien worden van de afbakening van de referentieregio’s die
Vlaanderen begin 2021 definitief wil vastleggen.
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4.3. De Opstap
De Opstap is een intergemeentelijke samenwerking tussen 10 OCMW’s (Poperinge,
Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Zonnebeke,
Vleteren, Lo-Reninge en Alveringem) met als doel om kansengroepen, in het bijzonder
leefloongerechtigden en gelijkgestelden op de arbeidsmarkt in te schakelen.
De arbeidstrajectbegeleiders stippelen samen met de cliënt een gepast traject naar werk
uit. Hierbij houden zij rekening met de drempels en mogelijkheden van eenieder. De
trajectbegeleiders vertrekken vanuit hun mogelijkheden, kwaliteiten en sterktes.
Het doel is de nodige middelen en instrumenten in te zetten op maat van de cliënt
waardoor deze de participatieladder kan opklimmen en de hoogst haalbare trap kan
bereiken.
De trajectbegeleiders staan onder andere in voor de toeleiding en begeleiding op vlak
van: Vrijwilligerswerk, Wijkwerk, arbeidsmatige acitiviteiten, Beroepsverkennende
stages, IBO, Tewerkstelling artikel 60§7, Indiceringen in functie van rechten maatwerk,…
DVV Westhoek behartigt sinds 01/05/2020 het financiële en personele beheer van ‘De
Opstap’.
Om de regionale samenwerking financieel, inhoudelijk en op vlak van personeel op te
volgen, te begeleiden en te ondersteunen, is een stuurgroep opgericht.
De stuurgroep bestaat uit politieke mandatarissen en afgevaardigde medewerkers van
het lokaal bestuur.
In 2021 worden 2,9 VTE’s ingezet. Ines De Pessemier treedt op als coördinator van De
Opstap.

33

4.4. NestorPlus
NestorPlus is een intergemeentelijke samenwerking tussen de lokale besturen van
Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren die zich richt naar senioren (65-plussers) en andere
personen met een zorgvraag (fysieke, psychische of sociale kwetsbaarheid). Nestor staat
voor Netwerk voor Steun aan Ouderen in de Rurale Woongebieden. Via een netwerk van
vrijwilligers wordt aanvullende dienstverlening aangeboden. Dit met als doel de oudere
zo lang mogelijk in een thuiscontext te behouden. Daarnaast wordt ingezet op
buurtgerichte zorg.
Sinds 1 mei 2020 wordt deze samenwerking gefaciliteerd door de Dienstverlenende
Vereniging Westhoek. DVV Westhoek staat in voor het financieel beheer en de personele
inzet van NestorPlus. In 2021 wordt 1 VTE ingezet.
De stuurgroep stuurt NestorPlus inhoudelijk aan. Deze bestaat uit de 3 algemeen
directeurs, de 3 schepenen van BCSD en 3 maatschappelijk werkers van de gemeenten.
Daarnaast sluiten de coördinator van NestorPlus en de regionale coördinator welzijn
(DVV) aan.
Vrijwilligers zijn de kern van NestorPlus, hun inspraak telt. Hiervoor werd een formeel
inspraakorgaan opgezet: de kerngroep vrijwilligers. De vrijwilligers die hiervan deel uit
maken zijn het klankbord voor alles wat vrijwilligers aangaat.
In 2020 werd een aanvraag ingediend om NestorPlus te erkennen als autonome
vrijwilligerswerking. Indien dit goedgekeurd wordt zal vanaf 2021 jaarlijks een
inhoudelijk en financieel verslag worden ingediend voor 30 april.
In 2021 zet NestorPlus zich verder in op de doelstellingen:
1. Een aanvullend dienstenaanbod aanbieden, via de inzet van vrijwilligers, zodat senioren
en personen met een zorgvraag kwaliteitsvol en zelfredzaam thuis kunnen blijven
wonen.
Er zijn drie groepen dienstverlening:
- Gratis dienstverlening: de krant voorlezen, samen met de klant de post
doornemen, helpen met het invullen van documenten, afval buiten plaatsen,
verjaardagsbezoekjes aan 80-plussers,…
- Dienstverlening tegen kilometervergoeding: vervoer- en boodschappendienst
- Dienstverlening tegen kostenprijs: klusjes- en gezelschapsdienst.
2. Inzetten op het versterken van sociale contacten en het tegengaan van
isolement/eenzaamheid, sociale netwerken creëren rond mensen en senioren beter
informeren.
3. Een signaalfunctie opnemen: vragen en signalen opvangen en behandelen, soms zijn
dit ook verborgen signalen.
Melissa Mestdagh werd aangeworven als coördinator van Nestorplus op voltijdse basis.
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