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1. Dienstverlenende Vereniging Westhoek
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1.1.

Situering

De 18 lokale besturen uit de regio Westhoek en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) werken sinds
1994 beleidsmatig samen in de schoot van het Westhoekoverleg. Deze samenwerking berust op een
overeenkomst die telkens voor de duur van een lokale legislatuur door de 18 Westhoekgemeenten
wordt afgesloten.
Sinds 2005 werd verdergaande samenwerking gestructureerd via de interlokale vereniging
Westhoekpersoneel (WHP).
Het protocol Westhoekoverleg van 2014-2020 bevatte de ambitie om de samenwerking tussen
gemeenten in de Westhoek efficiënter en transparanter te organiseren. Dit leidde tot de oprichting
op 22 december ’17 van een nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband, m.n. de
Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek. Deze vereniging trad in de plaats van de interlokale
vereniging WHP.
Westhoekoverleg fungeert nog steeds als intergemeentelijke overlegplatform van de 18
Westhoekgemeenten. Dit overlegplatform heeft een beleidsvoorbereidende functie t.a.v. DVV
Westhoek.
DVV Westhoek staat in voor de uitvoering van de samenwerking tussen
Westhoekgemeenten.
De DVV Westhoek telt op vandaag 18 vennoten: 17 Westhoekgemeenten en WVI. Wervik blijft deel
uitmaken van het Westhoekoverleg.
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1.2.

Doel van de vereniging (art. 4 statuten DVV Westhoek)

De DVV Westhoek wordt opgericht om beleidsondersteuning te bieden aan en beleidsuitvoerend te
werken voor de lokale besturen voor drie grote pijlers: regionale samenwerking, intergemeentelijke
personeelsleden, regionale projecten.
Regionale
samenwerking

Intergemeentelijke
personeelsleden

Regionale
projecten

Beleidsondersteuning

Beleidsdomeinen
lokale besturen

Beleidsdomeinen
lokale besturen

Beleidsdomeinen
lokale besturen

Beleidsuitvoering

Beleidsdomeinen
lokale besturen

Beleidsdomeinen
lokale besturen

Beleidsdomeinen
lokale besturen

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;
• 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 binnen de beleidsdomeinen waarop de deelnemende besturen
verantwoordelijkheid en bevoegdheid hebben. 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.

5
7

1.3.

Bestuursorganen
1.3.1. Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bepaalt het algemene kader waarbinnen de DVV en de Raad van bestuur
opereren. 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.
De algemene vergadering is in 2021 als volgt samengesteld:
Vennoot

Vertegenwoordiger

Plaatsvervanger

Alveringem

Jacques Blankaert

Ignace Decroos

De Panne

Cindy Verbrugge

Michèle Vandermeeren

Diksmuide

Marc De Keyrel

Raphael Goemaere

Heuvelland

Bart Vanacker

Dirk Baekelandt

Houthulst

Joris Hindryckx

Ann Vansteenkiste

Ieper

Thijs Descamps

Eva Ryde

Koekelare

Willy Boone

Els Verhelst

Koksijde

Greta Delie

Henk Ghyselen

Kortemark

Paul Kimpe

Stefan Vercooren

Langemark-Poelkapelle

Lieven Vanbelleghem/Dominique
Cool

Dominique Cool/Heidi
Coppenolle

Lo-Reninge

Wout Cornette

Jan Deheegher

Mesen

Kim Develter

Maité Hellem

Nieuwpoort

Frans Lefevre

Eddie Louwie

Poperinge

Isabel Lebbe

Marc Devos

Veurne

Elke De Preter

Michèle Note

Vleteren

Ria Vanlerberghe

Zonnebeke

Joachim Jonckheere

WVI

Patrick Zutterman

Frans Deleu
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Van links naar rechts: Frans Lefevre (Nieuwpoort), Kim Develter (Mesen), Elke De Preter (Veurne), Ann Vansteenkiste
(Houthulst), Joachim Jonckheere (Zonnebeke), Wout Cornette (Lo-Reninge), Marc De Keyrel (Diksmuide), Jacques Blanckaert
(Alveringem), Paul Kimpe (Kortemark), Alain Paesbrugghe (financieel directeur DVV), Isabel Lebbe (Poperinge), Toon Vancoillie
(voorzitter DVV) Thijs Descamps (Ieper), Ria Van Lerberghe (Vleteren), Willy Boone (Koekelare), Bart Vanacker (Heuvelland),
Dominique Cool (Langemark-Poelkapelle), Jos Decorte (Nieuwpoort) en Dieter Hoet (algemeen directeur DVV)

De algemene vergadering kwam in 2021 twee keer bijeen op 22 juni en 14 december

1.3.2. Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur staat in voor het dagelijks beheer van DVV Westhoek.
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 15 bestuursleden. Daarnaast wonen drie raadgevende leden en drie deskundigen de raad
van bestuur zonder stemrecht bij. De drie raadgevende leden waren Kaat Depreitere (arr. Diksmuide),
Katrien Desomer (arr. Ieper) en Eric Vanhee (arr. Veurne). De drie deskundigen in 2021 waren Wieland
De Meyer (Heuvelland), Lode Morlion (Lo-Reninge) en Patrick Gouwy (Vleteren)
De raadgevende leden bestaan uit drie vertegenwoordigers van de oppositie van lokale besturen.
Maximum drie leden verspreid over de drie bestuurlijke arrondissementen van de regio kunnen deel
uitmaken van de raad van bestuur.
De raad van bestuur was in 2021 als volgt samengesteld:
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Vennoot

Vertegenwoordiger

Alveringem

Karolien Avonture

De Panne

Bram Degrieck

Diksmuide

Lies Laridon

Houthulst

Jeroen Vandromme

Ieper

Ann-Sophie Himpe

Koekelare

Patrick Lansens

Koksijde

Ivan Vancayseele

Kortemark

Toon Vancoillie

Langemark-Poelkapelle

Marleen Soete/Laurent Hoornaert

Mesen

Sandy Evrard

Nieuwpoort

Geert Vanden Broucke

Poperinge

Christof Dejaegher

Veurne

Anne Dequidt

Zonnebeke

Ingrid Vandepitte

WVI

Geert Sanders

Van links naar rechts: Dieter Hoet (algemeen directeur DVV), Lode Morlion (Lo-Reninge), Wieland De Meyer (Heuvelland),
Bram Degrieck (De Panne), Alain Paesbrugghe (financieel directeur DVV), Emmily Talpe (Ieper), Karolien Avonture
(Alveringem), Toon Vancoillie (Kortemark – voorzitter DVV), Christof Dejaegher (Poperinge), Lies Laridon (Diksmuide), Ingrid
Vandepitte (Zonnebeke) en Geert Sanders (WVI)

De raad van bestuur kwam in 2021 4 keer bijeen: 16 maart, 29 april, 28 september en 25 november.
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1.3.3. Voorzitter
In de schoot van de raad wordt de voorzitter aangeduid. In 2021 trad dhr. Toon Vancoillie op als
voorzitter van DVV Westhoek. Mevr. Marleen Soete was ondervoorzitter

1.4.

Werking DVV Westhoek in 2021
1.4.1. Personeel

Het personeelsstatuut van DVV Westhoek bevat twee categorieën: regionaal personeel en
intergemeentelijk personeel. Voor werkingen en projecten die het ganse werkingsgebied bestrijken
wordt regionaal personeel ingezet. Voor de ondersteuning van individuele of kleinere groepen van
gemeenten voor taken die in het verlengde liggen van gemeentelijke taken wordt gebruik gemaakt van
intergemeentelijke personeel.
Eind 2021 werkten 21 personeelsleden in functie van de DVV Westhoek, bestaande uit 20,29 VTE. De
algemeen directeur wordt ingezet door WVI om zijn opdracht uit te voeren. De overige
personeelsleden worden op basis van een arbeidsovereenkomst met DVV Westhoek ingezet voor de
uitvoering van hun opdracht.
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De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het dagelijkse personeelsbeheer. CEVI werd
aangesteld als sociaal bureau van DVV Westhoek.
Personeelsleden worden een hospitalisatieverzekering aangeboden via AXA.
DVV Westhoek beschikt over een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid, een omnium verzekering
voor dienstverplaatsingen, een verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand,
een verzekering arbeidsongevallen via Ethias. Deze verzekeringen zijn eveneens relevant voor de
leden van de bestuursvergaderingen.
Voor de afgifte van maaltijdcheques wordt samengewerkt met Edenred.
IDEWE treedt op als bedrijfsgeneeskundige dienst voor DVV Westhoek.
In 2021 werd een telewerkpolicy aangenomen door de raad van bestuur.

1.4.2. Financieel beheer
De werkingsbijdrage voor gemeenten die vennoot zijn van DVV Westhoek werd op basis van het
financiële meerjarenplan vastgesteld op 1,14 euro per inwoner. Met deze middelen wordt de
algemene werking van DVV Westhoek gefinancierd.
Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op 2000 euro per vennoot.
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De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het financiële beheer. In 2021 werd VDL
verantwoordelijk voor het voeren van de boekhouding in opvolging van dhr. Alain Paesbrugghe
(financieel directeur gemeente Houthulst).
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 algemeen 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.
Interne en externe controle
Voor de uitbetaling van onkostenvergoedingen wordt gebruik gemaakt van een intern
controlesysteem. Ingediende onkostennota’s zijn een verklaring op eer door de desbetreffende
medewerker die telkens gecontroleerd worden door de onmiddellijke leidinggevende.

Dhr. Walter Hosten is aangeduid als bedrijfsrevisor van DVV Westhoek.
Directe en indirecte belastingen
Bij de opstart van DVV Westhoek in 2018 werd een ruling aangevraagd bij de BTW-administratie te
Nieuwpoort m.b.t. het BTW-statuut van DVV Westhoek. Dit leidde tot de opstart van een prefiling bij
de BTW-administratie met begeleiding van VDL in 2020. In het kader van deze procedure werd
vastgesteld dat er geen bereidheid is bij de BTW-administratie om zich in het kader van een prefiling
uit te spreken over het BTW-plichtige karakter van DVV Westhoek.
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Op basis van het prefiling rapport van VDL en het resultaat van de onderhandelingen van VDL met de
btw-administratie, besloot de raad van bestuur in 2021 om geen BTW aan te rekenen op de
schuldvorderingen voor diensten van DVV Westhoek. Deze beslissing werd genomen onder
voorbehoud van een latere eventuele BTW-controle.
Er wordt bijgevolg van uitgegaan dat DVV Westhoek niet BTW-plichtig is.
Voor wat betreft de directe belastingen werd DVV Westhoek ingedeeld door de bevoegde
administratie onder de vennootschapsbelasting. Net zoals voor DVV Midwest reeds het geval is, is het
wenselijk om onder de rechtspersonenbelasting geregistreerd te worden. Sinds de oprichting van DVV
Westhoek in 2018 is er nog geen enkele aangifte gebeurd gezien de bevoegde administratie nog niet
de nodige stappen ondernam om dit mogelijk te maken. In samenspraak met de revisor werd
herhaaldelijk hiervoor aangedrongen bij deze administratie.
In 2021 werd door VDL verder
aangedrongen bij de bevoegde administratie om DVV Westhoek in te delen onder RPB zodoende een
aangifte te kunnen uitvoeren.

1.5.

Communicatie

DVV Westhoek zorgde in 2021 voor creatieve vormgeving en technische ondersteuning bij de
communicatie van de Streekwerking.
Dit betreft o.m.
• opmaak /ontwerpen 9 digitale nieuwsbrieven, technische ondersteuning en opvolging
(Streekhuis Westhoek, ...)
• Opmaak folders en affiches
• creëren visuals en afbeeldingen voor online toepassingen: Bv. bewerken fotomateriaal,
knippen en monteren videomateriaal
• uitwerken en uitrollen online strategie
• websites beheren:
• ontwerp, onderhoud en analyses werking websites:
o socialeeconomiewesthoek.be
o westhoekoverleg.be
o Woonwinkelwest.be (in ontwerp)
o

•

1.6.

...

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

Informatieveiligheid

Niels Vermeersch werd in 2019 aangesteld als ‘data protection officer’ van DVV Westhoek.
In de loop van 2019 werd goedkeuring verleend door de raad van bestuur aan het
informatieveiligheidsplan 2019-2021 met bijhorende risicoanalyse en actieplan.
Deze documenten werden in 2020 en 2021 verder uitgevoerd.
Bijlage 1: jaarrapport DPO 2021
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2. Beleidsdomeinen

Dienstverlenende Vereniging Westhoek – www.dvvwesthoek.be – info@dvvwesthoek.be
Streekhuis Westhoek – Woumenweg 100 – 8600 Diksmuide – 051 97 04 00

2.1.

Beleidsdomeinen van de vereniging

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.
Onderstaande infogram geeft weer op welke terreinen DVV Westhoek in 2020 actief was. De zeven
blauwe zeshoeken stellen de terreinen voor waarop er regionaal wordt samengewerkt. In de
rechthoekige vakken wordt met een aantal kernbegrippen beschreven wat er precies on die regionale
werking terug te vinden is.
De vier groene zeshoeken geven de clusters van intergemeentelijke samenwerking weer die in 2020 in
DVV Westhoek waren ondergebracht.
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Voor de onderbrenging van deze werkingen in DVV in 2021 werden volgende overeenkomsten
afgesloten door DVV Westhoek.
Algemene
werking

RvB 29 april 2019
Toetreding kostendelende vereniging Informatiebeheer
RvB 27 november 2019
Huurovereenkomst voor werkposten in Streekhuis Westhoek
RvB 29 april 2020
Overeenkomst met de Provincie West-Vlaanderen en WVI voor de uitgave
van de digitale nieuwsbrief Streekhuis Westhoek
RvB 29 april 2020
Addendum 1 huurovereenkomst met Provincie West-Vlaanderen voor
werkposten in het Streekhuis Westhoek
Addendum 2 huurovereenkomst met Provincie West-Vlaanderen voor
werkposten in het Streekhuis Westhoek
RvB 25 november 2021
Verwerkersovereenkomst Vandelanotte
Gebruikersovereenkomst wijk-werken voor het aanstellen van DVV
Westhoek als wijk-werkgebruiker

Westhoekoverleg

RvB 29 april 2019
Protocol voor samenwerking tussen de regio Westhoek en de Provincie
West-Vlaanderen
RvB 29 april 2020
Overeenkomst met stadsbestuur Wervik betreffende de deelname van
Wervik aan de werking van Westhoekoverleg

Vrije Tijd

RvB 16 november 2018
Pas Partoe als kosten delende vereniging o.b.v.
samenwerkingsovereenkomst intergemeentelijke jeugdwerking Pas Partoe.
RvB 18 januari 2019
DVV Westhoek als kaartsysteembeheerder voor UiTPAS Westhoek o.b.v.
basisovereenkomst UiTPAS (met publiq) en regionale
samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Westhoek (met deelnemende
gemeenten).
RvB 30 september 2019
Projectvereniging Cultuuroverleg IJzervallei o.b.v. oprichtingsakte
projectvereniging IJzervallei.
RvB 18 juni 2020
Toetreding Heuvelland, Mesen, Langemark-Poelkapelle, Vleteren en LoReninge tot UITPAS Westhoek.
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Welzijn

RvB 20 april 2018
Formeel optreden als kernpartner in het samenwerkingsverband 1Gezin
1Plan
RvB 15 juni 2018
DVV Westhoek als kernpartner 1 Gezin / 1 Plan obv de goedkeuring van de
partnerschapsovereenkomst met Agentschap Jongerenwelzijn
RvB 13 maart 2019
DVV Westhoek als Welzijnsplatform o.b.v. partnerschapsovereenkomst
met private welzijnsorganisaties
RvB 28 september 2021
Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. intervisie GBO-traject met VIVES en
CAW Centraal West-Vlaanderen

Wijk-werken

RvB 20 april 2018
DVV Westhoek als Wijk-werkorganisatie: overdracht aanvullende
overeenkomst wijk-werken
RvB 7 september 2020
Gebruikersovereenkomst met Sociaal Huis Nieuwpoort voor kantoorruimte
werkcoach Westkust
RvB 29 april 2021
Gebruiksovereenkomst met Stad Ieper voor de terbeschikkingstelling van
een werkplek voor de werkcoach Ieper Heuvelland Mesen

Sociale Economie

RvB 27 november 2019
Indiening dossier Regierol Sociale Economie 2020-2025 o.b.v.
engagementsverklaring met de deelnemende gemeenten
RvB 14 januari 2020
Tijdelijke samenwerkingsovereenkomst met Innovatiemanager Sociale
Economie

Pilootproject
Vervoer op maat

RvB 24 november 2020
Samenwerkingsovereenkomst met De Lijn in het kader van de uitvoering
van het pilootproject vervoer op maat tot 9 januari 2022.
RvB 25 november 2021
Verlenging samenwerkingsovereenkomst met De Lijn in het kader van de
uitvoering van het pilootproject vervoer op maat tot 20 december 2022.
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Energiehuis
Westhoek

7 januari 2019
Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de
dienstverlenende Vereniging Westhoek inzake de erkenning als Energiehuis.
RvB 18 januari 2019
Inkanteling van het Energiehuis Westhoek in de DVV Westhoek o.b.v.
samenwerkingsovereenkomst met iedere aangesloten gemeente
RvB 25 juni 2019
Overeenkomst voor de samenwerking voor wat betreft de energiescans met
Weerwerk Westhoek vzw, Familiehulp vzw, Duinenwacht vzw
Overeenkomst voor de samenwerking wat betreft het uitvoeren van het
laagdrempelig energieloket met Habito WoonWinkel, WoonWinkel West,
Woondienst Zonnebeke - Langemark-Poelkapelle, Kwalitatief Wonen in de
Grensstreek
RvB 30 september 2019
Privacyverklaring bij verwerkersovereenkomst Energiesnoeibedrijven en
aangesloten gemeenten
RvB 27 november 2019
Samenwerkingsovereenkomst met steunpunt duurzaam bouwen Provincie
West-Vlaanderen
RvB 28 september 2021
Subsidieovereenkomst uitvoering energieconsulentenproject
‘renovatiecoaches’ met de Vlaamse Overheid
Subsidieovereenkomst uitvoering energieconsulentenproject ‘thermografie
met de Vlaamse Overheid’
Samenwerkingsovereenkomst gevelthermografie met gemeenten
Kortemark, Houthulst, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Heuvelland en
Zonnebeke

Regiomarketing

RvB 29 april 2019
Promotor in de afronding van het Leaderproject ‘Westhoek. De Nieuwe
Wereld’
RvB 29 april 2020
Indiening Leaderdossier
RvB 28 september 2021
Partnerschapsovereenkomst met ambassadeurs
Overeenkomst met POM West-Vlaanderen aangaande de restmiddelen van
RESOC Westhoek
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Cultuuroverleg
IJzervallei

RvB 16 maart 2020
Overeenkomst regionale erfgoedbank Westhoek verbeeldt
RvB 18 juni 2020
Samenwerkingsovereenkomst met Vormingplus en CO7 voor het werkjaar
2020
RvB 25 november 2021
Verlenging samenwerkingsovereenkomst met Avansa (vroegere
Vormingplus) en CO7 voor het werkjaar 2020

WoonWinkel West

RvB 29 april 2020
Overeenkomst intergemeentelijke samenwerking wonen met Diksmuide,
Houthulst, Kortemark, Lo-Reninge en Veurne.

NestorPlus

RvB 29 april 2020
Samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Alveringem, Lo-Reninge
en Vleteren
RvB 29 april 2021
Samenwerkingsovereenkomst met Eerstelijnszone Westhoek ikv ritten naar
vaccinatiecentrum
RvB 28 september 2021
Eerste verlenging samenwerkingsovereenkomst met Eerstelijnszone
Westhoek ikv ritten naar vaccinatiecentrum
RvB 25 november 2021
Tweede verlenging samenwerkingsovereenkomst met Eerstelijnszone
Westhoek ikv ritten naar vaccinatiecentrum
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Foodsavers
Westhoek

RvB 15 juni 2018
Partner voor de Westhoekgemeenten in provinciale dossier Sociale
Distributieplatformen.
RvB 30 september 2019
DVV Westhoek als sociaal distributieplatform Foodsavers Westhoek o.b.v.
van overeenkomst met De Panne, Diksmuide, Koksijde, Nieuwpoort en
Veurne
RvB 27 november 2019
Gebruiksovereenkomst met Interwest vzw voor het gebruik van ruimtes
door Foodsavers Westhoek in pand Werkplaatsstraat 4 te Veurne
RvB 16 maart 2020
Overeenkomst met De Groene Kans vzw i.k.v. Foodsavers Westhoek
RvB 29 april 2020
Overeenkomst met Voedselbank West-Vlaanderen voor het project
Foodsavers Westhoek
RvB 29 april 2021
Samenwerkingsovereenkomst Foodsavers Westhoek met Alveringem, De
Panne, Diksmuide, Koekelare, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne
RvB 28 september 2021
Overeenkomst met de Groene Kans vzw voor de huur van een koelwagen
Gebruikersovereenkomst met Interwest vzw voor gebruik depot
RvB 25 november 2021
Overeenkomst met Noble Chocolates
Samenwerkingsovereenkomst met OCMW Koksijde voor tewerkstellingen
volgens art. 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1975

Digitalisering

RvB 25 november 2021
Samenwerkingsovereenkomst GzG (akteneming)

De Opstap

RvB 24 november 2020
samenwerkingsovereenkomst tussen DVV Westhoek en de gemeenten
Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge,
Koekelare, Kortemark, Vleteren en Zonnebeke

2.2.

Overeenkomsten van belang voor de werking in 2021.
2.2.1. Protocol “Westhoekoverleg”

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).
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Dit protocol bepaalt samen met de regioconvenant met de provincie West-Vlaanderen 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 algemeen directeur ter beschikking van de DVV Westhoek. Dit wordt beschouwd als de
inbreng van de WVI in de DVV Westhoek.

2.2.2. 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:

Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek
Open school
Argos vzw
Bond Moyson
CGGZ Largo
CM Oostende-Veurne-Diksmuide
De Loods vzw
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De Lovie vzw
De Vleugels vzw
De Walhoeve vzw
Dienst OndersteuningsPlan (D.O.P.)
Duin en Polder vzw
Familiehulp vzw Regio Ieper
Golfbreker vzw
Havenzate vzw.
Het Havenhuis
HuisvandeMens
Kinderdagverblijf Prutske vzw
Kompas vzw - Ambulante Drugzorg Ieper
Vereniging Ons Tehuis
Vondels vzw (=Diogenes/Den ommeloop/open thuis)
Vrij CLB Westhoek
Westhoek Vrijetijd Anders
Westlandia vzw
Woonmaatschappij IJzer en Zee
WZC Cassiers vzw
Katholieke Bejaardenzorg Westhoek - Woonzorgnetwerk ‘Maria Troost’ Veurne
WZC Wintershove vzw

2.3.

DVV Westhoek als regisseur sociale economie

Op basis van het Ministerieel besluit van 27 maart 2020 wordt een subsidie toegekend aan
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van hun regierol op vlak van Sociale
Economie. Deze subsidie werd aan DVV Westhoek toegekend na goedkeuring van het ingediende
aanvraagdossier zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van DVV Westhoek op 27 november
2019.
De subsidie van 50 000€ per jaar wordt aangewend voor acties ter stimulering van de uitbouw van de
lokale sociale economie, het maatschappelijk verantwoord ondernemen en de samenwerking met en
tussen sociale economie.

2.4.

DVV Westhoek als Wijk-werkorganisatie

“Wijk-werken”: Eind 2017 gingen 16 Westhoekgemeenten van start met Wijk-werken, met de vzw
Welzijnsraad Westhoek als beherende partner in het kader van de interlokale vereniging
Westhoekpersoneel. In de loop van 2018 nam de DVV Westhoek de verantwoordelijkheden over als

23

wijk-werkorganisatie en dit voor alle 17 Westhoekgemeenten. Hiervoor werd in september 2018 een
overeenkomst DVV WH – VDAB afgesloten.
Er wordt voor deze werking geen bijdrage gevraagd van de gemeenten. Er is wel een opbrengst van de
werking door de verkoop van wijk-werkcheques die terecht komt bij DVV Westhoek. Sinds 2020 wordt
deze opbrengst gebruikt voor de tewerkstelling van (wijk-)werkcoaches. Deze coaches staan in voor
de toeleiding van doelgroepen (bv. cliënten OCMW) naar het wijk-werken, prospectie van werkplekken
en het coachen van de cliënten binnen het wijk-werken of andere tewerkstellingsmaatregelen bv. art.
60.

2.5.

DVV Westhoek als partner van ‘1 gezin 1 plan (1G1P)’
DVV Westhoek was tot eind 2020 kernpartner t.a.v. de Vlaamse overheid voor de
uitrol van 1G1P Westhoek. Naar aanleiding van de Vlaamse rondzendbrief van
16/06/2020, waarbij de overheid een Vlaams brede uitrol van 1G1P-werkingen
ambieert, moest er begin 2021 een nieuw aanvraagdossier ingediend worden bij de
overheid. Dit keer werd het kernpartnerschap overgenomen door Vereniging Ons
Tehuis vzw.

Ten gevolge van deze Vlaamse hertekening van het werkings- en financieel kader 1G1P door de
Vlaamse Overheid, kozen 1G1P Westhoek en 1G1P Midden-West-Vlaanderen voor een fusie en
uitbreidingsoperatie van de beide werkingen. Deze fusie impliceerde namelijk het minst mogelijke
verlies van middelen. DVV Westhoek nam in 2021 samen met DVV Midwest vanuit een neutrale positie
de trekkende rol om dit fusieverhaal in goede banen te leiden. Eind 2021 resulteerde dit in de nieuwe
werking 1G1P AanZet.

2.6.

DVV Westhoek als Energiehuis voor de Westhoek

Tot en met 2018 trad OCMW Poperinge op als energiehuis voor de werking van Energielening
Westhoek in het kader van de interlokale vereniging Westhoekpersoneel.
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 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
• Verwerkersovereenkomst met lokale besturen om gegevens onderling te mogen uitwisselen
conform de Europese privacywetgeving
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2.7.

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 UiTPAS-samenwerking vlotter
georganiseerd worden. In plaats van telkens verschillende overeenkomsten op te moeten maken (voor
de verschillende gemeenten) verloopt dit nu via DVV Westhoek die als kaartsysteembeheerder
optreedt. Ook het aansluiten van nieuwe UiTPAS-gemeenten, verloopt administratief eenvoudiger
doordat DVV Westhoek optreedt als systeembeheerder.
In 2021 maakten negen gemeenten deel uit van UiTPAS Westhoek: Diksmuide, Heuvelland, Ieper,
Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke.
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2.8.

DVV Westhoek als drager van de regiomarketingcampagne ‘Westhoek
De Nieuwe Wereld 2.0”

De DVV Westhoek heeft sinds augustus 2019 formeel de rol opgenomen van coördinator van de
Regiomarketing voor de Westhoek rond de thema’s wonen, ondernemen en werken. In 2020 is er een
Strategisch Marketing Plan 2020-2023 uitgewerkt. De DVV Westhoek krijgt een financiële steun van
(1) de 17 gemeenten (juli 2020- juni 2023 / €168.885), van het (2) Leader programma (juli 2020-juni
2022 / €57.200) en van een (3) zeven bedrijven/ambassadeurs (juli 2021-juni 2023 / €70.000) om dit
actieplan uit te rollen. Er is verder een samenwerking met de verschillende actoren uit het Streekhuis:
o.a. de Provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen.

In 2020 keurden de 17 gemeenten de samenwerkingsovereenkomst met DVV Westhoek goed voor de
uitvoering van de marketingcampagne. In 2021 keurden vervolgens 7 ambassadeurs de
samenwerkingsovereenkomst met DVV Westhoek goed. Op basis van deze overeenkomst leveren de
betrokken partners een bijdrage in DVV Westhoek om de regiomarketingcampagne uit te voeren.

2.9.

DVV Westhoek en ‘Gemeente zonder Gemeentehuis’

DVV Westhoek werd door zijn vennoten verzocht om een
project in te dienen n.a.v. de projectoproep ‘gemeente
zonder gemeentehuis’. Dit leidde tot de indiening van het
dossier ‘de e-Westhoek: één regio zonder gemeentehuizen’.
Voor de samenwerking met de lokale besturen werd een
aparte samenwerkingsovereenkomst opgemaakt, die tevens
in bijlage is terug te vinden.
Op basis van deze
samenwerkingsovereenkomst wordt een bijdrage van 23.000
euro bijeen gebracht door de lokale besturen voor de uitvoering van het project. Er wordt een Vlaamse
subsidiëring van 92.000 euro gevraagd.
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In geval het project wordt goedgekeurd zal DVV Westhoek optreden als de aanbesteder voor de
aanduiding van een externe begeleider van de gemeenten voor de uitvoering van een opdracht.

2.10. DVV Westhoek als aanbieder van vervoer
In 2019 diende de vervoerregioraad Westhoek een
proefproject in bij de Vlaamse Regering voor de experimentele
uitvoering van ‘vervoer op maat’ (VOM) in het kader van het
goedgekeurde vervoerplan. Dit proefproject werd door de
Vlaamse regering goedgekeurd en kende hiervoor een subsidie
toe aan DVV Westhoek t.w.v. 761.435,40 euro.
De Vlaamse Regering kende deze subsidie toe aan DVV Westhoek voor de uitvoering van een
proefproject ‘Vervoer op Maat’.
Voor de uitvoering van het luik ‘Uittesten combimobiliteit op terrein’ en meer bepaald het onderdeel
‘combimobiliteit bussen en taxi’s’, sloot DVV Westhoek een samenwerkingsovereenkomst met De Lijn
af in 2021.
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3. Regionale werking

Dienstverlenende Vereniging Westhoek – www.dvvwesthoek.be – info@dvvwesthoek.be
Streekhuis Westhoek – Woumenweg 100 – 8600 Diksmuide – 051 97 04 00

3.1.

Westhoekoverleg
3.1.1. Situering

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.
In 2021 maken 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 2019 in de
respectieve gemeenteraden goedgekeurde samenwerkingsprotocol Westhoekoverleg 2020-2025.
Op de bijeenkomsten van het Westhoekoverleg komt samenwerking in de regio aan bod. Dit kan zowel
samenwerking in de schoot van het Westhoekoverleg betreffen als samenwerking die zich daarbuiten
situeert. Het Westhoekoverleg volgt de ‘streekwerking’ – m.n. het geheel van acties dat vanuit
Streekhuis Westhoek door gemeenten en provincie wordt ondernomen – op. Tenslotte functioneert
Westhoekoverleg als beleidsvoorbereidend overlegplatform ten behoeve van DVV Westhoek.
De drie centrale overlegplatformen van Westhoekoverleg zijn: het burgemeestersoverleg, het
directeursoverleg en het overleg van de voorzitters van de Bijzondere Comités Sociale Dienst (BCSD).
De schematische weergave van de positionering van DVV Westhoek in de bestuurlijke samenwerking
in de regio Westhoek is weergegeven in onderstaande figuur.

DVV Westhoek verleende goedkeuring aan een regioconvenant met de provincie West-Vlaanderen op
29 april 2019. In deze convenant wordt aangegeven hoe DVV Westhoek samenwerkt met de Provincie
(en haar agentschappen Westtoer, POM, …) voor o.m. de organisatie van het overleg met de sociale
partners in de regio.
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3.1.2. Overlegfora
Burgemeestersoverleg Westhoek

Vlnr: Guido Decorte (Koksijde), Dominique Cool (Langemark-Poelkapelle), Youro Casier (Wervik), Bram Degrieck (De Panne),
Jurgen Vanlerberghe (Provincie West-Vlaanderen), Lies Laridon (Diksmuide), Christof Dejaegher (Poperinge), Sabien Battheu
(Provincie West-Vlaanderen), Karolien Damman (Kortemark), Emmily Talpe (Ieper), Sandy Evrard (Mesen), Dirk Sioen
(Zonnebeke), Stefan Depraetere (AD Ieper), Lode Morlion (Lo-Reninge), Stephan Mourisse (Vleteren), Wieland De Meyer
(Heuvelland), Peter Roose (Veurne), Patrick Lansens (Koekelare), Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort), Dieter Hoet (AD DVV
Westhoek) en Gerard Liefooghe (Alveringem).

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.
De algemeen directeur van DVV Westhoek treedt op als coördinator van het burgemeestersoverleg.
Dagelijks bestuur Westhoekoverleg
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en opvolging van de algemene
vergadering en komt eveneens maandelijks bijeen. Het DB brengt de burgemeesters van de vijf grote
gemeenten bijeen, m.n. Diksmuide, Ieper, Koksijde, Poperinge en Veurne. Daarnaast zetelt een
burgemeester namens de kleinere landelijke gemeenten in het DB.
Naast de coördinator van Westhoekoverleg die bijgestaan kan worden door een medewerker van de
vereniging, wo(o)nt(en) ook de streekgedeputeerde(n) de vergadering bij. De coördinator zorgt voor
de terugkoppeling naar WVI.
Naam

Functie

Christof Dejaegher

Burgemeester Poperinge
Voorzitter Westhoekoverleg

Lies Laridon

Burgemeester Diksmuide

Emmily Talpe

Burgemeester Ieper
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Guido Decorte

Schepen ‘Westhoekoverleg’ Koksijde

Lode Morlion

Burgemeester Lo-Reninge

Peter Roose

Burgemeester Veurne

Sabien Battheu

Gedeputeerde

Jurgen Vanlerberghe

Gedeputeerde

Dieter Hoet

Algemeen Coördinator Westhoekoverleg

Directeursoverleg

v.l.n.r. zittend op de bank: Joke Jonckheere (Veurne), Christof Oreel (Poperinge), Sabine De Wandel (Langemark-Poelkapelle),
An Mouton (De Panne), Lien De Vos (DVV Westhoek) ; v.l.n.r. staand: Dries Braeye (Houthulst), Stefan Depraetere (Ieper),
Sigurd Verstraete en Jef Huyghe (Heuvelland), Nele Vanderhaeghe (Vleteren), Marie Herman (Diksmuide), Wouter Accou
(Alveringem), Pascale Feys (Koksijde), Lode Claeys (Koekelare), Sara De Meyer (Kortemark), Dieter Hoet (DVV Westhoek),
Patrick Florissoone (Mesen)

Maandelijks worden de 18 algemeen directeurs bijeen gebracht in ondersteuning van de werking van
Westhoekoverleg. Een vertegenwoordiger van dit overleg wordt aangeduid om deel te nemen aan het
burgemeestersoverleg.
Overleg voorzitters van de bijzondere comités sociale dienst
Tot slot worden ook de voorzitters van de bijzondere comités sociale dienst geregeld bijeen gebracht.
In 2021 kwamen ze vier keer bijeen nl. op 26 februari, 7 mei, 24 september en 26 november.
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3.1.3. Ontwikkeling thema’s
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.

Ondersteuning
gemeenten

Afbakening werkingsgebieden ‘één woonmaatschappij’
Verkenning projectmogelijkheden Europese programma’s
Opmaak gemeentelijke hemelwaterplannen
Opmaak inventaris bouwkundig erfgoed
Opvolging uitvoering onderhoud waterhydranten ism maatwerkbedrijven

•
•
•
•
•
•
•
•

Afdwingen ruling m.b.t. BTW-plichtigheid
Uitvoering regiomarketingcampagne ‘Westhoek De Nieuwe Wereld’
Formulering doorbraakproject omtrent regionaal arbeidsmarktbeleid
Opschalen foodsavers Westhoek
intergemeentelijke preventiemedewerker Westkust/Veurne/Diksmuide
vervoer vaccinatiecentra via nestorplus
projectontwikkeling renovatiebegeleiding en gevelthermografie
samenwerkingsovereenkomst Westhoek – VDAB

•
•

Ondersteuning verenigingen bij heropstart na ‘corona-pauze’
Ontwikkeling aankoopcentrale voor de uitrusting van ‘Hoppinpunten’ en
duurzame voertuigen
Masterplan Fiets van Provincie West-Vlaanderen
Westhoek Vredeshoek
Opmaak regionaal mobiliteitsplan in het kader van de vervoerregio
Groenschermen: de afweging tussen waarborg en bestuursdwang
Uitvoering ‘Westhoek Impulsplan’ Provincie West-Vlaanderen
Leefbaarheid dorpen: projectoproep DNA van het dorp
Opmaak lokaal energie- en klimaatpact
Resultaten Franse verkiezingen 2021 voor région en département
Toepassing Vlaams vergunningenbeleid en zonevreemdheid hoevegebouwen
Oproep volkstuinen Vlaams Landmaatschappij
Herstelfonds: verkenning projectmogelijkheden
Uitvoering 1 gezin / 1 plan Westhoek: voorbereiding fusie met Midwest
Werking ‘zorgcentrum na seksueel geweld’

Uitwisseling en informatiedoorstroming

•
•
•
•
•

DVV Westhoek

Thema’s die behandeld werden in 2021

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Regionale projectontwikkeling
en opvolging
Belangenbehartiging

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pilootuitvoering ‘vervoer op maat’
Herdenking Belgische geschiedenis ‘Neuville-sous-Montreuil’
Regionale inbedding ‘eerstelijnspsychologische functie’
Ontwikkeling ‘landschapspark’
E-Westhoek: één regio zonder gemeentehuizen
Tweesporen projectontwikkeling ‘ketenaanpak welzijn – justitie – lokale
besturen' doelgroep jongvolwassenen
Digibanken
Wassen herbruikbare bekers
Samenwerking omtrent erfgoed en cultuur in het Noorden van de Westhoek
Samenwerking met de Watergroep
De impact van Brexit en coronamaatregelen op het toerisme
Voorbereiding bezoek ‘Commissie Platteland’ Vlaams Parlement
Regiovorming: positionering Westhoek
Levenslang leren
Reorganisatie
rechtbanken
eerste
aanleg,
arbeidsondernemingsrechtbanken
Reorganisatie federale gerechtelijk politie
Dienstverlening Proximus
Dienstverlening Telenet

en

3.1.4. Netwerking
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
• Vertegenwoordigers in de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) WestVlaanderen / Flandre Dunkerque – Côte d’Opale: Bram Degrieck, Lode Morlion en Emmily
Talpe
• Vertegenwoordiger Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai: Youro Casier
• Vertegenwoordiging MC Leader Westhoek: Emmily Talpe (Lieven Vanbelleghem/Dominique
Cool), Toon Vancoillie (Stephan Mourisse), Lode Morlion (Karolien Damman), Peter Roose (Dirk
Sioen) en Ann Vansteenkiste (Wout Cornette)
• Vertegenwoordiging Provinciaal Mangementcomité PDPO III: Peter Roose en Lieven
Vanbelleghem/Dominique Cool
• Vertegenwoordiger burgemeestersoverleg in cel hertewerkstelling regio Westhoek van de
POM West-Vlaanderen: Lies Laridon
• Vertegenwoordiger Stuurgroep TOP – Kustzone: Peter Roose
• Vertegenwoordiging lokale besturen in Streekforum: Guido Decorte, Christof Dejaegher, Lode
Morlion, Peter Roose en Emmily Talpe
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3.1.5. Infosessies
Westhoekoverleg organiseert infosessies die lokale besturen op een bredere manier informeert over
allerhande beleidsrelevante thema’s.
• 8 maart 2021: Webinar één woonmaatschappij
• 2 september 2021: Infosessie met Vlaams Minister Omgeving voor colleges omtrent de
voorwaarden voor de ontwikkeling van een landschapspark in de Westhoek.
• 10 september 2021: Fietslease

3.1.6. Communicatie
Er wordt op diverse manier gecommuniceerd over de werking van Westhoekoverleg:
• Via www.westhoekoverleg.be;
• Via de facebookpagina van Westhoekoverleg
• Via de digitale nieuwsbrief.

3.1.7. Financiering – beleidsitem 3
De ondersteuning van het Westhoekoverleg gebeurt via WVI en DVV Westhoek. Sedert 2019 betalen
de gemeenten enkel nog een bijdrage aan DVV Westhoek voor de organisatie van Westhoekoverleg,
er is bijgevolg geen sprake meer van een aparte financiering vanuit de gemeenten ten aanzien van
Westhoekoverleg.
Op basis van het ondernemingsplan van DVV Westhoek moet de bijdrage van 1,14 euro per inwoner
volstaan om in te staan voor de organisatie van het Westhoekoverleg. Daarnaast steunt deze werking
ook op de personeelsondersteuning die vanuit WVI in hoofde van de coördinator wordt geboden.
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3.2.

Welzijnsplatform binnen de DVV Westhoek
3.2.1. Partnerschap

Welzijnsplatform is het intergemeentelijk en intersectorale overlegplatform van 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
grondrechten1 gewaarborgd.

3.2.2. Missie en visie
Via intergemeentelijke en intersectorale samenwerking wordt op niveau van de Westhoek een
kwalitatief en toegankelijk welzijns- en zorgaanbod gegarandeerd voor alle inwoners waarbij er extra
aandacht gaat naar de meest kwetsbare burgers. Op deze manier kunnen inwoners een menswaardig,
kwaliteitsvol leven leiden en wordt de toegang tot de sociale grondrechten (Art. 23 en 24 van de
Belgische Grondwet) gewaarborgd.

3.2.3. Acties 2021
Bestrijden van
kansarmoede

1) Ikv de regiostrategie dak- en thuisloosheid Westhoek: Housing first
introduceren in de Westhoek ism CAW Centraal-West-Vlaanderen
2) Coördineren (beleidsmatig) en begeleiden van de fusie 1 Gezin 1 Plan
Westhoek en 1 Gezin 1 Plan Midden-West-Vlaanderen. verantwoorden
van de werking naar de Vlaamse Overheid toe.
3) Ontwikkelen van dossier Overkophuis: opmaak omgevingsanalyse en
overlegmomenten met lokale besturen en andere private
welzijnsactoren.

1

Art. 23 en 24 van de Belgische Grondwet
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Vermaatschappelijking 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 zorg
waarbij een traject werd ingekocht bij VIVES. VIVES startte dit traject
op in Nieuwpoort en Houthulst. Per traject worden 6
intervisiemomenten voorzien. Een tweede groot deel van het traject
lopen de medewerkers van OCMW, CAW en DMW stages bij elkaar.
5) Het GBO-dossier Westhoek-Houtland voor de periode 2020 – 2025
werd niet weerhouden voor subsidiëring vanuit de overheid. Eind 2021
kregen we een herkansing om in te dienen. Daarbij werd gekozen om
2 dossiers op te maken: GBO Westhoek voor de gemeenten van
Eerstelijnszone Westhoek en GBO Westkust & Polder voor de
gemeenten van Eerstelijnszone Westkust & Polder (zonder
Middelkerke). Er wordt een beslissing verwacht in 2022.
6) Er werd een leertrjact Buurtgerichte Zorg Westhoek (Nestor, Zorg in de
binnentuin, …) opgestart ism Samenlevingsopbouw. Doel is om binnen
de regio, bestaande buurtgerichte zorgwerkingen op elkaar af te
stemmen en uit te wisselen omtrent good practices voor het bereiken
van de meest kwetsbare inwoners. Er wordt thematisch gewerkt obv
de 8 functies buurtgerichte zorg. Er waren 2 bijeenkomsten (februari
en november) met telkens een 20-tal deelnemers.
7) In de ELZ’s Westhoek en Westkust & Polder legt het welzijnsplatform
de inhoudelijke link met de eigen regionale acties. Dit door
aanwezigheid in de Zorgraad ELZ Westhoek en het bestuursorgaan ELZ
Westkust & Polder. Naar aanleiding van de regiovorming werden in
2021 gesprekken gestart voor een meer intensieve samenwerking op
Westhoekniveau tussen ELZ Westhoek, ELZ Westkust & Polder en het
welzijnsplatform van DVV Westhoek.

Vervoersarmoede
tegen gaan

8) Vanuit het oogpunt van kwetsbare personen die drempels ervaren om
autonoom te voorzien in hun mobiliteit, zoeken naar
mobiliteitsoplossingen voor hen, dit door te participeren aan
verschillende Europese mobiliteitsprojecten in de Westhoek. (cfr.
Interreg Stronger Combined, Transmobil,...).

3.2.4. Personeelsinzet
0,5 VTE (ander 0,5VTE is regierol SE)
Het personeel wordt ingezet:
•

ter ondersteuning van het samenwerkingsverband;

•

ter uitvoering van de acties zoals omschreven in het Regionaal Sociaal Actieprogramma 20192022;

•

ter uitvoering van de acties zoals omschreven in het actieplan Regierol Sociale Economie
Westhoek (2020-2025).
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Functie/rol van het personeel:
•

De regierol voor het welzijns- en zorgbeleid van de Westhoek, dit met respect voor de identiteit
van elke partner van het samenwerkingsverband. Het netwerk van publieke en private actoren
uit de hulp- en dienstverlening van de Westhoek wordt gecoördineerd en samengebracht om te
komen tot een complementair aanbod aan lokale sociale hulp- en dienstverlening in de streek.

•

De vertegenwoordiger van de regio Westhoek op fora (provinciaal, Vlaams, Federaal) inzake
welzijns- en zorgbeleid en voorzien van terugkoppeling over nieuwe beleidsevoluties.

•

De projectcoördinator om zo (tijdelijk) innovatie en experimenteerruimte te implementeren in
de streek.

3.2.5. Financiering – beleidsitem 3
Basiswerking
De inzet van de regionale welzijnscoördinator wordt gefinancierd vanuit de algemene middelen van
DVV Westhoek. Daarnaast dragen ook de private welzijns- en zorgorganisaties die zijn aangesloten bij
het Welzijnsplatform bij voor de werking van het welzijnsplatform.
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3.3.

Regierol Sociale Economie
3.3.1. Partnerschap

De Vlaamse overheid geeft de lokale besturen een regierol op vlak van Sociale Economie. De lokale
besturen dienen een visie te ontwikkelen op hoe sociale economie lokaal vorm moet krijgen. De steden
en gemeenten van de Westhoek kozen er voor om de regierol Sociale Economie onder te brengen bij
DVV Westhoek (middelen én personeel) en dus het werkingsgebied van de referentieregio Westhoek
te volgen.
Er werd een nieuw subsidiedossier Regierol SE Westhoek 2020-2025 opgemaakt en ingediend bij de
Vlaamse Overheid. Eind maart 2020 ontving de DVV Westhoek de goedkeuring van dit subsidiedossier.

3.3.2. Missie en visie
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.
De term Sociale Economie wordt bewust gehanteerd 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 t.a.v. de
werknemers en/of t.a.v. 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.

3.3.3. Acties 2021
Acties mbt netwerking 1) Online netwerkmoment (juni 2021) Sociale Economie en lokale
besturen betreffende het verkennen van mogelijkheden naar
samenwerking voor het wasproces van plastic herbruikbare bekers.
2) Deelname aan het lerend netwerk Regie en Netwerken voor regisseurs
SE, georganiseerd door VVSG. Aanleiding is de hervormingen die men
vanuit de overheid wil doorvoeren v.a. 2023 mbt de regierol en de
uitbreiding qua taken mbt ‘arbeidsmarktregisseur’.
3) Opmaak Samenwerkingsovereenkomst VDAB, Lokale besturen en
POM West-Vlaanderen.
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Ontwikkeling Sociale 4) In november 2020 werd het ‘opsporen, controle en herstel van
hydranten’ gegund aan Westlandia. De uitvoering van de opdrachten
Economie
in
de
startte in 2021 (zie tabel).
Westhoek
5) Na de infosessie in juni werden verschillende gesprekken gevoerd
tussen maatwerkbedrijven en lokale besturen ifv prijszetting. Een
concrete samenwerking is nog steeds hangende.
6) Minister Crevits lanceerde de projectoproep Digibanken. Vanuit de
Regiorol Sociale Economie en Werk, faciliteerde DVV Westhoek samen
met POM West-Vlaanderen – Westhoekpunt, de opmaak en indiening
van 4 dossiers voortraject Digibank voor de regio Diksmuide, Ieper,
Poperinge en Westkust. Alle dossiers werden goedgekeurd.
Maatwerkbedrijven worden betrokken ifv het circulaire verhaal en het
versterken van de digitale skills van medewerkers binnen maatwerk.
7) Organiseren van het Wijk-werken in de regio Westhoek (zie verder)

Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen

8) Uitbreiding Foodsavers Westhoek via Leaderdossier (zie verder)

Onderhoud hydranten Westhoek
Gemeente

Hydranten De Watergroep

Gerealiseerd 31/12/2021

Te controleren volgende jaren

Alveringem

17

17

0

Diksmuide

1578

1365

213

Heuvelland

1309

0

1309

Houthulst

1037

0

1037

Ieper

2858

2858

0

Koekelare

853

771

82

Kortemark

1282

1282

0

LangemarkPoelkapelle

853

853

0

Lo-Reninge

573

0

573

Mesen

62

62

0

1965

1769

196

Veurne

13

0

13

Wervik

1233

1233

0

Zonnebeke

1350

1350

0

Poperinge

Herstellingen?

controle oké maar nog
herstellingen doen

controle oké maar nog
herstellingen doen

controle nog niet allemaal,
nog 1152 herstellingen nodig

controle oké maar nog
herstellingen doen
controle oké maar nog
herstellingen doen

Wijk-werken Westhoek
DVV Westhoek is aangesteld als wijk-werkenorganisatie. In onderstaande tabel worden de cijfers 2020
naast de cijfers van 2021 gelegd. We zien in 2021 een stijging van aantal wijk-werkers en van het aantal
gepresteerde uren. De gebruikers van wijk-werken dalen wel.
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Westhoek

2020

2021

Aantal wijk-werkers met minstens 1u
prestaties in jaar

240

280

VDAB

41

59

GTB

5

22

OCMW

14

32

andere partner

2

2

Totaal

62

115

Hertoeleidingen
corona

7

4

54

89

427

388

50.952

60.308

Toeleidingen
(zonder
geannuleerde
dossiers,
hertoeleiding
ifv
corona
wordt apart
vermeld)

Aantal
Aangemeld in jaar
erkenningen
(gebruikers) waarvoor prestaties
geregistreerd
Aantal uren prestaties door ww
Top 3 activiteiten met meeste uren

Hulp bij begeleiding van personen Hulp bij begeleiding
Logistieke taken
Logistieke taken
Klein tuinonderhoud
Klein tuinonderhoud

van

personen

DVV Westhoek int inkomsten op de gepresteerde uren van wijk-werkers. Deze middelen worden sinds
2020 geïnvesteerd in de werkcoaches. Dit zijn medewerkers die instaan voor de ondersteuning en
coaching van wijk-werkers en andere doelgroepmedewerkers tijdens hun traject:
- In april 2020 startte Fabienne Bertens al wijk-werkcoach voor de gemeenten De Panne,
Nieuwpoort, Koksijde en Veurne.
- In december 2020 startte Siene Sanabria als wijk-werkcoach voor de gemeenten Ieper,
Heuvelland en Mesen. In 2021 werd Poperinge ook toegevoegd aan het werkingsgebied van
Siene
- In 2021 werd de aanwervingsprocedure gestart voor de wijk-werkcoach voor De Opstapgemeenten.
Foodsavers Westhoek

Het project Foodsavers Westhoek is een sociaal distributieplatform regio Westhoek
die operationeel sinds juni 2020. Foodsavers Westhoek zamelt kwalitatieve
(voedsel)overschotten in en herverdeelt die naar sociale organisaties (bv. SintVincentiusvereniging, sociale kruideniers, lokale voedselverdeelpunten, ...) en zo tot
bij mensen in armoede. Op deze manier bieden we een antwoord op de stijgende
vraag naar voedselhulp in onze regio, gaan we voedselverlies bij lokale handelaars tegen, creëren we
sociale tewerkstellingskansen en helpen we organisaties om de stijgende armoedecijfers te bestrijden.
Tem juni 2021 werd dit project gefinancierd via Vlaamse middelen Minister Homans, aangevuld met
een lokale cofinanciering van betrokken partners. De huidige partners waren vragende partij voor
verderzetting van Foodsavers Westhoek. Er werd een nieuw subsidiedossier ingediend bij Leader
Westhoek. Dit werd goedgekeurd en sinds 1 juli 2021 is een voltijdse medewerker aan de slag. Een
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bijkomende doelstelling voor Foodsavers Westhoek is nu ook om de landbouwsector te betrekken,
een logische stap in de richting nog meer verse en gezonde voeding.

Partners

Schenkers

Cijfers 2021

Cijfers 2020
(juni – december)

Alveringem

Colruyt Hooglede

48 ton
voedseloverschotten
opgehaald

5,5 ton

De Panne

Okay Kortemark

Totale nieuwwaarde van
241 775€

Totale nieuwwaarde van
50 000€

Diksmuide

Colruyt Diksmuide

110 ton CO²-eq reductie

12,4 ton CO²-eq reductie

Koekelare

Okay Koekelare

1000 unieke gezinnen

1000 unieke gezinnen

Koksijde

Okay Houthulst

Nieuwpoort

Noble
Veurne

Veurne

Dierenasiel Ganzenweide
Koksijde

Interwest
depot)

Food

Group

(vestiging

De
Groene
(koelwagen
leerwerknemers)

Kans
+

Eind 2021 werd ook een projectdossier ingediend voor de subsidie via Minister Beke. Dit om een
langere projectduur van Foodsavers Westhoek te kunnen garanderen aan onze huidige (en
toekomstige) partners. In deze projectoproep ligt de focus op uitbreiding tot een volledige regio
dekkend gebied, alsook het onderzoeken van eventuele circulaire voedselhubs.

3.3.4. Personeelsinzet
In het totaal wordt 2,6 VTE ingezet voor de regierol sociale economie via DVV Westhoek.
• 0,5 VTE (ander 0,5VTE is welzijn): ter uitvoering van de acties zoals omschreven in het actieplan
Regierol Sociale Economie Westhoek (2020-2025).
• 1 VTE projectmedewerker Foodsavers Westhoek
• 1,6 VTE wijk-werk coaches

3.3.5. Financiering – beleidsitems 15 (RSE), 16 en 20 (Foodsavers) en 14, 18 en 19
(Wijk-werken)
Regierol Sociale Economie
Beleidsitem 15

Inkomsten: €34.704,18
Uitgaven: €43.787,01
Resultaat: €-9.383,18

41

Verantwoording: het saldo wordt uitbetaald in het najaar van
2022 na een gecoördineerd inhoudelijk en financieel verslag
Foodsavers West-Vlaanderen
(2018 – 2021)
Beleidsitem 16

Inkomsten: €19.582,11
Uitgaven: €23.637,88
Resultaat: €-4.055,77

Foodsavers Westhoek
(2021 - 2024)
Beleidsitem 20

Inkomsten: €37.438,61
Uitgaven: €37.438,61
Resultaat: €0,00

Wijk-werken Westhoek
Beleidsitem 14
Wijk-werk coach Westkust
Beleidsitem 18
Wijk-werk coach Ieper
Heuvelland Mesen
Beleidsitem 19

De verkoop van Wijk-werkencheques genereert inkomsten voor
DVV Westhoek.
Inkomsten: € 637.841,67 (incl. reserves)
Uitgaven: € 94.206,7
Resultaat: € 543.634,97
Verantwoording:de restmiddelen worden verder gebruikt voor
de personeelskosten en werking van de wijkwerkcoaches

3.4.

Vrije tijd
3.4.1. Missie en visie

Via intergemeentelijke samenwerking en het opzetten van partnerschappen een uitdagend,
kwalitatief, vernieuwend en toegankelijk vrijetijdsaanbod garanderen voor alle inwoners uit de
Westhoek.
DVV Westhoek realiseert deze visie voor het luik vrije tijd door volgende missie na te streven.
• Het vormen van een 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 te stimuleren.
• Door op een innovatieve manier in te zetten op blinde vlekken, actuele tendensen en
opportuniteiten in de dynamische vrijetijdssector.
• Door thematisch en op verschillende manieren samen te werken in de sector vrije tijd.

3.4.2. Acties 2021
Doelstelling: Beleidssignalering
• Signaal decreet BKO en afstemming buitenschoolse activiteiten. Oproep vanuit Vlaanderen aan
gemeenten om proefproject in te dienen.
Doelstelling: Kenniscentrum en beleidssignalering
• Intervisieoverleg functionarissen Jeugd (verderzetting Forum Jeugd): drie bijeenkomsten in
maart, september en december 2021.
• Organiseren van themagerichte ontmoetingsmomenten:
o Inspiratiesessie COVID 19 en sensibilisering jongeren 23/06/2021
•

Ondersteuning Westhoekoverleg en directeursoverleg rond vrijetijdsthema’s: erfgoed,
Samenlevingsdienst

•

Opzetten bevraging erfgoed: mogelijkheden noordelijke Westhoek

•

Opvolgen en participeren LEADER Westhoek: technische werkgroep

•

Sollicitatiejury stafmedewerker regiomarketingcampagne Westhoek De Nieuwe Wereld
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•

Sollicitatiejury medewerker jeugddienst fuifzaal en camping Ieper

•

Jury regiomarketingcampagne Westhoek De Nieuwe Wereld: promotiefilm

•

Sollicitatiejury medewerker jeugd en cultuur Alveringem

Doelstelling: Geïntegreerd vrijetijdsbeleid
• UiTPAS Westhoek: verdere uitbouw van UiTPAS-werking op maat van de Westhoek, aangestuurd
door stuurgroep UiTPAS.
• UiTPAS Westhoek: uitbreiding van de UiTPAS-regio met vijf nieuwe gemeenten (officiële lancering
oktober 2021), beperkte groei pashouders en aanbieders wegens COVID 19.
• UiTPAS Westhoek: herhaling balie-opleidingen in nieuwe gemeenten en KSB-opleiding voor lokale
trekkers najaar 2021
• Ondersteuning website www.uitindewesthoek.be.
• Pas Partoe: voorbereiding aanbod paas- en zomervakantie. Afgelast wegens COVID 19.
• Opvolging en ondersteuning jeugdwerkplannen COVID19.
• Opvolging Bataljong: uitbouw jeugdregio’s in Vlaanderen: kernlid visieontwikkeling.
Doelstelling: Breed jeugdbeleid
• Taxicheques Westhoek: 10 gemeenten uit de Westhoek bieden de taxicheques aan, negen
taxidiensten zijn partner.
• Opvolging uitbreidingsbeleid kinderopvang baby’s en peuters.
• Opvolging decreet buitenschoolse kinderopvang en afstemming buitenschoolse activiteiten.
Doelstelling: Onderwijskansen
• Overleg LOP Westkust
Doelstelling: Intergemeentelijke samenwerking cultuur – cultuuroverleg IJzervallei
• Opvolging werking cultuuroverleg IJzervallei: adviesgroep en stuurgroep cultuuroverleg IJzervallei.
• Samenwerking Cultuuroverleg Viertoren en Cultuuroverleg CO7: bijeenkomst in juli en oktober
2021.

3.4.3. Personeelsinzet
1 VTE
• De ondersteuning van de bestaande samenwerkingsverbanden
• De verkenning van het terrein Vrije Tijd in de Westhoek en de mogelijkheden tot nieuwe
intergemeentelijke samenwerking
• De regionale coördinatie van UiTPAS Westhoek
In de periode januari tot juni was de coördinator vrije tijd afwezig wegens moederschapsrust. Het
takenpakket werd voor 40% opgevolgd door Elke Verbeke, coördinator CO IJzervallei.
Functie/rol van het personeel:
• De regierol voor het vrijetijdbeleid van de Westhoek, dit met respect voor de identiteit van
elke partner van de samenwerking. Het netwerk van vrijetijdsdiensten van de Westhoek wordt
gecoördineerd en samengebracht om te komen tot een complementair aanbod aan lokale
dienstverlening in de streek.
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•
•

De vertegenwoordiger van de regio Westhoek op fora (provinciaal en Vlaams) inzake vrijetijdsen onderwijsbeleid en voorzien van terugkoppeling over nieuwe beleidsevoluties.
De projectcoördinator om zo (tijdelijk) innovatie en experimenteerruimte te implementeren
in de streek.

3.4.4. Overleg en aansturing
Aansturing wat betreft vrijetijdsbeleid voor kinderen en jongeren en jeugdbeleid gebeurt door de
functionarissen jeugd uit de 17 Westhoekgemeenten.
De aansturing van UiTPAS Westhoek gebeurt door de stuurgroep van UiTPAS met volgende leden:
Gemeente/organisatie

Leden

Gemeente Heuvelland

Joyce Bollier/Lander Vandroemme, Wieland De Meyer

Stad Diksmuide

Marc De Keyrel, Katleen Winne; Sylvie Anzempamber en Sarah
Vanderriest

Stad Ieper

Eva Ryde, Sven Geldof, Thomas Schotte, Davy Bauwen

Gemeente Langemark-Poelkapelle

Johan Vanysacker, Evie Beyers, Delfien Denorme

Stad Lo-Reninge

Wout Cornette, Lien Vandergucht, Angelique Engelrelst/Els Ballieu

Stad Mesen

Maïté Hellem, Ellen Ramon/An Geerardyn

Stad Poperinge

Ben Desmyter, Bart Wemaere, Friedel Verhaeghe

Gemeente Vleteren

Bram Coppein, Robin Paesschesoone/Astrid Blomme, Angelique
Engelrelst

Gemeente Zonnebeke

Koen Meersseman, Evelien Van Ootegem, Fien Boeve, Thomas Saelen

Ijzervallei

Wout Cornette en Elke Verbeke

CO7

Alex Colpaert en Rosita Boussemaere

Publiq

Delfien Delputte

Forum Jeugd

Meloika Verweirder, Stiene Van Quaquebeke, Melissa Worm, Joyce
Bollier, Celine Dewulf, Karen Christiaens, Niels Vandenberghe, Evelien
Denecker, Sharon Coene, Merlijn Lombaert, Simon Bruynsteen,
Annelies Casier, An Geerardyn, Lode Maesen, Hannelore
Vandenberghe, Hielke Smits, Astrid Blomme, Thomas Saelen

3.4.5. Financiering
De basiswerking wordt gefinancierd door de jaarlijkse algemene gemeentelijke bijdrage in de
Dienstverlenende Vereniging Westhoek.
Voor de uitvoering van projecten of acties worden telkens middelen gezocht ter financiering:
Pas Partoe
Beleidsitem 12

Dit jaar werden wegens COVID 19 geen intergemeentelijke activiteiten voor
kinderen en jongeren georganiseerd.

Taxicheques
Beleidsitem 5

Dit jaar werden er geen kosten gemaakt i.k.v. taxicheques wegen COVID 19
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UiTPAS
Beleidsitem 13

Deelnemende gemeenten betaalden €4.855,00 aan DVV Westhoek voor
aanmaak publicatie en kaarten. Het restbedrag is voorraad van materiaal die
in 2022 kan worden doorgerekend aan de deelnemende gemeenten.
Inkomsten: € 4.855,00
Uitgaven: € 5.230,17
Resultaat: € -375,17
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3.5.

Energiehuis Westhoek
3.5.1. Partnerschap

Energiehuis DVV Westhoek werkt nauw samen met volgende partners die actief zijn op het vlak van
energie in de Westhoek: 3 energiesnoeibedrijven, 4 woonwinkels, 17 OCMW’s en steden/gemeenten,
SAAMO West-Vlaanderen, de gebiedswerking van Provincie West-Vlaanderen, het steunpunt
duurzaam bouwen van de provincie West-Vlaanderen (Acasus), Fluvius, 3 SVK’s, 5 SHM’s, …

3.5.2. Missie en visie
Energiehuis DVV Westhoek staat in de volledige Westhoek
(met uitzondering van Wervik) in voor het verstrekken van de
energielening voor de doelgroep enerzijds en voor de
uitvoering van de basistaken cfr. het Energiebesluit van de
Vlaamse Regering van 14/12/2018 anderzijds.
Deze basistaken omvatten onder andere het aanbieden van
een laagdrempelig energieloket in elke gemeente waar
inwoners terecht kunnen met hun energievragen. Ook het
geven van gestructureerde basisinformatie en het begeleiden en ontzorgen van inwoners omtrent
beleidsmaatregelen, premies, leningen en energetische renovaties behoort tot deze basistaken. Net
als het coördineren van en correct doorverwijzen naar de energiesnoeibedrijven.
Voor het uitvoeren van een deel van de basistaken gaat het Energiehuis partnerschappen aan met lokaal
actieve actoren via samenwerkingsovereenkomsten. Het betreft de IGS-projecten, de energiesnoeiers,
het steunpunt duurzaam bouwen.

3.5.3. Acties 2021
-

Verstrekken van 52 doelgroep energieleningen.
Uitvoeren van 261 huisbezoeken

Hoog verbruik

Reden huisbezoek

Renovatieadvies
Warmtescan
Energielening
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-

Opvolging van uitgevoerde huisbezoeken
Na 6 maanden worden de mensen die een huisbezoek kregen opgebeld met de vraag of ze
ondertussen al werken lieten uitvoeren, of ze later werken zullen uitvoeren of als ze geen
werken meer zullen uitvoeren. Het blijkt ook uit de praktijk dat mensen niet meer bereikbaar
zijn achteraf. Er werden reeds 215 van de 261 huisbezoeken gecontacteerd. Het blijkt dat 65%
van de mensen ofwel nu ofwel in de toekomst werken zullen uitvoeren.

Renovatiewerken uitvoeren
20,00%
48,37%
14,42%

17,21%

Nu

-

Toekomst

Niet

Onbereikbaar

Screenen van 769 energiescans op mogelijk CO-gevaar en op uitvoeren van energiebesparende
maatregelen.
Organisatie van 3 stakeholdersoverleggen + opmaken van maandelijkse mail naar stakeholders
Plaatsen van 74 energie gerelateerde facebookposts
Ondersteuning van inkantelende IGS / Woonwinkel in DVV Westhoek.
Organisatie van 16 energiefitsessies (in winter 21 – 22). Online infosessie omtrent een bepaald
energiethema (bijvoorbeeld dakisolatie, zonnepanelen, …)
Organisatie van webinar ‘Renoveren in de Westhoek’ ism de woonwinkels uit de Westhoek
Opmaak en up-to-date houden van renovatiefiches, preventiefiches en handleidingen
Realiseren van helpdesk voor zowel particulieren als partners

3.5.4. Personeelsinzet
Naam

Functie

VTE

Jeroen Haghedooren

Coördinator Energiehuis Westhoek

1

Laurent Ballegeer

Renovatiebegeleider Energiehuis Westhoek

1

Steven Damman

Communicatiemedewerker Energiehuis Westhoek

0,2

3.5.5. Overleg en aansturing
Beleidsgroep
Raad van bestuur van DVV Westhoek
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Kredietcommissie
3 financieel beheerders van OCMW / gemeente

Thierry Hugues, Stef Deboutte en Eveline Tanghe

Stuurgroep
1 financieel beheerder van OCMW / gemeente

voorzitter kredietcommissie – Thierry Hugues

1 diensthoofd algemeen Welzijnswerk OCMW /
gemeente

Sieglinde Dewaele

1 medewerker Woonmaatschappij

Manon De Vlieghere

1 gebiedswerker Provincie West-Vlaanderen

Jan Leicher

1 algemeen directeur DVV Westhoek / coördinator
Westhoekoverleg

Dieter Hoet

1
coördinator
woonwinkel
(jaarlijks
doorschuifsysteem tussen coördinatoren WW’s)

Gunther Goudeseune (2021)

2 schepenen van energie/huisvesting

Jessy Salenbien en Joachim Jonckheere

1 gedeputeerde van de Provincie West-Vlaanderen

Jurgen Vanlerberghe

3.5.6. Financiering – beleidsitem 9
Het Energiehuis van DVV Westhoek ontvangt een vergoeding van het Vlaams Energie en Klimaat
Agentschap (VEKA) voor zowel het uitvoeren van de basistaken als een vergoeding per verstrekte
lening en uitgevoerde opvolgscan type 2.
voor uitvoering van de basistaken

€ 97.266
Indexering van basisbedrag € 96.000
Dit bedrag is samengesteld uit:
€ 40.000 (o.b.v. aantal huishoudens in de Westhoek) +
€ 56.000 (o.b.v. aantal gemeenten in werkingsgebied
€ 20.000 +2,4 * € 15.000)

Vergoeding door Vlaanderen per
verstrekte 0% of 1% lening

€ 725 Euro

Vergoeding door Vlaanderen per
verstrekte lening voor
huishoudtoestellen

€ 151 euro

Vergoeding door Vlaanderen per
verstrekte opvolgscan type 2

€ 240 euro

Het aantal uitgevoerde activiteiten (verstrekken van leningen, uitvoeren van scans, …) bepaalt dus de
hoogte van de subsidiëring door Vlaanderen van de werking van het Energiehuis.
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Inkomsten
Vergoeding VEKA voor uitvoeren basistaken

€ 97.079,80

Vergoeding voor energieleningen

€ 39.302,67

Bijdrage MC werknemers

€ 477,86

Totaal

€ 136.878,33

Uitgaven
Personeelskosten

€ 141.169,20

Werkingskosten

€ 15.558,63

Totaal

€ 156.727,83

Resultaat 2020
€-19.849,50

Verantwoording overschot?
Het werkjaar 2021 werd afgesloten met een tekort van € 19.849,50. Dit is een gevolg van de
beslissing om in te zetten met de historische reserves van het Energiehuis in de renovatiebegeleiding.
Uiteindelijk wordt 2021 afgesloten met een positief resultaat van € 92.558,75 omwille van de
opgebouwde historische reserves.
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3.6.

Regiomarketing Westhoek. De nieuwe wereld
3.6.1. Partnerschap

De regiocampagne ‘Westhoek. De nieuwe wereld’ 2016-2019 wordt gedragen door een publiekprivate partnerschap in de Westhoek (zie onder). De uitvoering van de campagne was ondergebracht
bij RESOC Westhoek.
In de loop van 2019 werd RESOC Westhoek ontbonden. Doordat de lokale besturen de voornaamste
sponsor van de campagne zijn, werd de uitvoering van de campagne vanaf half 2019 ondergebracht
bij DVV Westhoek. Voor de verlenging 2020-2023 werden de hierna genoemde partners
gecontacteerd:
Partners 2021
17 Gemeenten

Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper,
Koekelare, Koksijde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge,
Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren, Zonnebeke

Publieke actoren

DVV Westhoek (de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de
campagne is ondergebracht bij DVV Westhoek), POM West-Vlaanderen
(personeel), Westtoer (strategie en media), WVI (strategie en media),
Provincie West-Vlaanderen.

7 private partners

Aviko Belgium, Bouwbedrijf Furnibo, Bellewaerde Park, e-BO
Enterprises, Picanol Group, PepsiCo Veurne, Valcke Prefabbeton

Uit in de Westhoek
Leader Westhoek
Mediacontent partners

Het Nieuws van West-Vlaanderen, License 2 Publish

In de loop van 2020 keurden de 17 gemeenten de samenwerkingsovereenkomst met DVV Westhoek
goed voor de uitvoering van de campagne. Op basis hiervan kon het leaderproject ‘Westhoek. De
Nieuwe Wereld 2.0’ worden ingediend in het leaderprogramma. Dit werd goedgekeurd en ging van
start vanaf 1 juli 2020.
Westtoer en WVI engageerden zich om de campagne te ondersteunen met strategisch advies.
Ook de POM engageerde zich tot de ondersteuning van de campagne. Deze ondersteuning gebeurt
op basis van de inzet van een coördinator (0.4 VTE), medio 2021 werd de personeelsinzet stopgezet.
Om het verloop van de campagne niet in gedrang te brengen werd beslist om tijdelijk de coördinator
aan te werven onder DVV Westhoek. Tevens engageerde de POM er zich toe om de overschotten uit
de eerste campagne (2016-2019) verder te investeren in de tweede campagne. Op 25 november 2021
werd 80.393,40 overgemaakt op de rekening van DVV Westhoek door de POM.
Door de pandemie en bijhorende (financiële) gevolgen bij de bedrijven in de Westhoek werd besloten
dat het project in 2020 opstart met de lokale besturen als partner en de publieke actoren. De 8 huidige
ambassadeurs (private bedrijven) werden bevraagd in 2021 om opnieuw in te stappen in het project.
Hiervan beslisten 7 private partners om opnieuw deel te nemen aan de campagne, dit vanaf juli 2021.
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De 7 private partners: Aviko Belgium, Bouwbedrijf Furnibo, Bellewaerde Park, e-BO Enterprises,
Picanol Group, PepsiCo Veurne, Valcke Prefabbeton.

3.6.2. Missie en situering
De regio Westhoek heeft mooie ambities: vernieuwend zijn, zorgen voor een unieke woon- en
leefomgeving en voor een betere mobiliteit, krimp tegengaan en de verdere braindrain van jong talent
een halt toe roepen. Te weinig buitenstaanders (en eigen inwoners) weten wat de kracht is van de
Westhoek en nog te veel overheersen vooroordelen en een negatief imago deze regio. Het hoofddoel
van de regiomarketing-campagne moet dus zijn om deze verkeerde beeldvorming bij te stellen. We
willen de diverse doelgroepen aanzetten om te kiezen voor de Westhoek, om ze te motiveren om te
werken, ondernemen en te wonen in de Westhoek. En zo de fundamenten te leggen voor een
duurzame socio-economische ontwikkeling van de Westhoek.

3.6.3. Acties 2021
3.6.3.1 Content - publicaties
In 2021 werd er 72 verhalen gebracht over het Wonen, ondernemen en werken in de Westhoek. Deze
werden voornamelijk geproduceerd door de communicatiedeskundige van DVV Westhoek (31) en de
gemeentelijke communicatieambtenaren (24) en werden verder aangevuld met inhoud afkomstig van
regionale actoren (14) en de ambassadeurs (3). Deze werden gepubliceerd op de website en/of
gedeeld op de verschillende sociale mediakanalen van de regiocampagne.
In 2021 verschenen zo samen 184 posts over deze verhalen over de Westhoek (48 op de eigen website
en 136 op de eigen sociale mediakanalen).
Eind 2021 werd een samenwerking opgezet met ‘Verhalen om de Hoek’ om 7 interviews aan te
leveren over de ambassadeurs (uitrol 2022)
Eind 2021 werd een samenwerking opgezet met ‘Letters and Pixels’ om 32 video’s aan te leveren over
de ambassadeurs (uitrol 2022)
3.6.3.2 Advertising
In 2021 werden deze berichten ook geadverteerd naar onze doelgroepen toe op sociale media
(Facebook en Instagram). Er werd in 2021 voor € 15.448,32 geadverteerd op sociale media.
De verschillende advertenties werden in 2021 6.121.605 keer vertoond aan 683.737 unieke personen.
3.6.3.3 Marketingtools
Eind september werd een samenwerking aangegaan met marketingbureau BOA voor de rebranding
van het logo en de website (uitrol 2022). Er werd beslist om samen te werken met Uit in de Westhoek
en hun website te integreren in de website van denieuwewereld.be.
Gesprekken werden opgestart voor een mogelijkse overname van de domeinnamen westhoek.be en
dewesthoek.be. Als alternatief werd alvast dewesthoek.com aangekocht.
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3.6.4. Overleg en aansturing
De dagdagelijkse werking van de regiomarketingcampagne 2020-2023 wordt uitgevoerd door een
marketing coördinator in samenwerking met een deskundige communicatie, dit samen met een
tijdsinzet van 0,8 VTE.
Dit team werkt nauw samen met de aangeduide (communicatie-)medewerkers van de 17
deelnemende gemeenten en de 7 medewerkers van de ambassadeurs voor het aanleveren van de
gevraagde content.
Deze 23 medewerkers (geen medewerker bij Mesen) vormen de klankbordgroep van de
regiomarketingcampagne.
De campagne kan ook op aanvraag strategisch en marketingadvies krijgen van andere sturende
partners (zoals Westtoer en WVI).
Het strategische en financiële plan werd vooraf afgetoetst en goedgekeurd tijdens verschillende
vergaderingen van het burgemeestersoverleg en werd doorlicht door de Technische Werkgroep van
LEADER bij de aanvraag van de subsidie.
Er is tijdens de campagne een regelmatige terugkoppeling voorzien t.a.v. het burgemeestersoverleg
en het directeursoverleg.

3.6.5. Personeelsinzet
DVV Westhoek voorziet een 0,4 VTE deskundige communicatie die zich inzet op de uitvoerende taken:
de bevraging en verwerking van de aangeleverde verhalen van de diverse actoren op de website en op
de diverse sociale mediakanalen en de advertising hiervan. Naast uitvoerende taken houdt hij zich ook
bezig met de online strategie, het opmaken van diverse bestekken en het bevragen van de uitvoerders,
het opvolgen en het ingeven van de LEADER dossier.
POM-West-Vlaanderen voorzag t.e.m. 30 juni ’21 een 0,4 VTE coördinator die zich inzet op het
evalueren van de campagne, het verzorgen van het nauwe contact met de verschillende partners, het
opmaken van diverse bestekken en het bevragen van de uitvoerders, het opvolgen en het ingeven van
de LEADER dossier. Vanaf 09-08-2021 nam DVV Westhoek de personeelsinzet van de coördinator op
zich.

3.6.6. Financiering – beleidsitem 7
De communicatiedeskundige van DVV Westhoek maakt 0,4 VTE van zijn tijdsinzet vrij voor de
opvolging van de campagne. Deze inzet wordt dus voorzien met de algemene middelen van DVV
Westhoek.
De gemeenten betaalden de bijdrage voor de campagne die van start ging per 1 juli 2020. De bijdrage
bedraagt €0,28/inwoner wat voor 2021 neerkomt op € 56.295,12. Ook de 7 ambassadeurs betaalden
een bijdrage voor 2021 nl. € 17.500. In 2021 werden ook voor € 6.286,04 subsidies aangebracht door
LEADER? Op termijn wordt ook een bijdrage van andere actoren verwacht.
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Inkomsten en uitgaven
Inkomsten

€195.108,55

Uitgaven

€ 17.027,70

Resultaat

€161.150,78

Verantwoording:
De uitgaven zijn beduidend lager dan begroot. De uitvoering van de betalende campagnes werden
herzien na betere resultaten dan initieel ingeschat. Deze zullen gespendeerd worden in een langere
looptermijn.
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4. Intergemeentelijk personeel

Dienstverlenende Vereniging Westhoek – www.dvvwesthoek.be – info@dvvwesthoek.be
Streekhuis Westhoek – Woumenweg 100 – 8600 Diksmuide – 051 97 04 00

4.1.

Cultuuroverleg IJzervallei
4.1.1. Partnerschap

IJzervallei is een intergemeentelijke samenwerking opgericht eind 2019 tussen de gemeenten
Alveringem, Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge en de dienstverlenende vereniging Westhoek.

4.1.2. Visie en missie
In oktober 2019 tekenden vier gemeenten uit de Westhoek en de dienstverlenende vereniging
Westhoek in op de Vlaamse subsidielijn voor intergemeentelijke samenwerking rond bovenlokale
cultuur. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen via het bovenlokaal cultuurdecreet een
werkingssubsidie voor een periode van 6 jaar krijgen. Hierbij neemt de samenwerking de regierol op
als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld.
Binnen de samenwerking wordt de nadruk gelegd op een vijftal doelstellingen:
• Het bovenlokaal ondersteunen van vrijwilligers en het verenigingsleven
• Efficiëntiewinst boeken door schaalvergroting
• Identiteit versterken door kwalitatieve (culturele) ingrepen in het landschap
• Cultuurparticipatie versterken
• Het (on)roerend erfgoed valoriseren

4.1.3. Acties 2021
4.1.3.1 Verenigingsleven en vrijwilligers bovenlokaal ondersteunen
Actie 1: Ondersteuning van verenigingen, burgerinitiatieven en interessante culturele personen
optimaliseren.
• bevraging naar de noden van verenigingen voor een heropstart na corona via UiTPAS
• verenigingen kunnen nu ook een tegemoetkoming krijgen via IJzersterk Talent voor het
boeken van een talent die deel uitmaakt van het platform. Bovendien wordt ook
promomateriaal ter beschikking gesteld en wordt het event via de social media van
IJzersterk Talent extra in de verf gezet. Op die manier kan de vereniging de band met hun
leden terug aanhalen.
• Er werd een samenwerking opgezet tussen bibliotheken, bewonersplatformen, scholen en
DKO voor het versieren van boekenruilkastjes
• Om meer bestuursvrijwilligers aan te trekken worden de opleidingen georganiseerd door
Avansa voortaan gratis aangeboden.
Actie 2: Organisatie opleidingen voor verenigingen en bestuursvrijwilligers
IJzervallei, Viertoren en CO7 verbinden zich ertoe om op jaarbasis samen een vormingsaanbod te
organiseren met het oog op de ondersteuning van het verenigingsleven en de vrijwilligerswerking in
de Westhoek. Het vormingsaanbod telt voor de partners samen maximaal negen activiteiten per jaar.
• 1 digitale en 1 fysieke sessie
• Er werd een nieuwe overeenkomst afgesloten tussen Avansa, CO7, Viertoren en IJzervallei
waarbij de inschrijvingskosten gedragen worden door de IGS’en waardoor de deelname
voor de bestuursvrijwilligers gratis is
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4.1.3.3 Efficiëntiewinsten boeken door schaalvergroting en krachtenbundeling
Actie 3: Actieve samenwerking tussen de openbare bibliotheken
•

•
•
•
•
•

Winterse Vertellingen: er werd een uniform concept uitgewerkt met eigen herkenbaar
logo dat door alle bibliotheken wordt aangeboden. Dit concept bestond reeds in
Diksmuide en Houthulst maar had een andere invulling. Er worden 4 voorlees- en
knutselnamiddagen georganiseerd op woensdag voor kinderen en hun (groot)ouders. Er
wordt telkens rond een ander thema gewerkt.
Oprichting van werkgroep bibliotheek die drie keer per jaar samenkomt (concretiseren
ideeën werkgroep jeugd, praktische uitwerking van projecten, overlegmoment)
Oprichting van een werkgroep rond de jeugdmedewerkers in de bibliotheek
(brainstormsessies, praktische afspraken, inspiratie delen)
Samenwerking tussen bibliotheken onderling en bewonersplatformen, DKO en onderwijs
rond nieuwe boekenruilkastjes en de versiering ervan. De productie van de kastjes werd
uit handen gegeven aan een sociale werkplaats.
Verder zetten van de samenwerking rond Auteurs in de klas in het kader van de
jeugdboekenmaand.
Uitwisseling van boeken in het kader van de Kinderboeken Jury.

Actie 4: Een betere samenwerking in het kader van bovenlokale manifestaties
• Boekenruilkastjes: samenwerking tussen bibliotheken, bewonersplatformen, kunstenaars,
scholen en DKO
• Opstart project Clem Schouwenaars: Ontwikkeling van een fietsroute in samenwerking
met het Regionaal Landschap
• IJzersterk Talent: toelagen voor verenigingen, meerwaarde voor DKO, gemeenten,
organisatoren, lokaal talent
• Organisatie van een aantal brainstorm sessies rond cultuur en jongeren: 4AD, Museum
aan de IJzer, onderwijs, gidsen, jeugdmedewerkers, cultuurmedewerkers, schepenen
4.1.3.4 Identiteit versterken door kwalitatieve (culturele) ingrepen in het landschap
Actie 5 Stimuleren van hoogwaardige initiatieven die kunst en cultuur verbinden met het landschap en
de dorpen
• Project Clem Schouwenaars: samenwerking met het Regionaal Landschap voor het
uitstippelen van de fietsroute (aandacht voor landschapselementen) en lokale artiesten
waarbij een link wordt gelegd tussen het landschap en het werk van Clem Schouwenaars
Actie 6: Onderzoek naar een permanente werking rond landschapskunst
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft De Nieuwe Opdrachtgevers (vzw) een kunstopdracht
gegeven voor de realisatie van een kunstwerk op een landbouwperceel dat de VLM via ruilverkaveling
heeft aangeworven op de Klare Wal. Het betreft een waardevolle archeologische site met een
duidelijke cirkelvormige structuur een rituele plek uit de neolithische tijd (zoals Stonehenge).
Uiteindelijk zal een kunstenaar de uitdagende opdracht krijgen om op deze site het onzichtbare of het
mysterieuze zichtbaar te maken. En zo deze bijzondere plaats een betekenis te geven in de nieuwe
fiets- en wandelroutes die daar gepland zijn. Het hele dossier wordt uitgewerkt door de Nieuwe
Opdrachtgevers. CO IJzervallei zal mee instaan voor de communicatie rond dit project.
https://www.denieuweopdrachtgevers.be/
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4.1.3.5 Participatie aan cultuur versterken
Actie 7: Cultuureducatieve werking met kinderen en jongeren uitwerken
•

•

•
•
•
•

Brainstormsessie o.l.v. Oetang: samenbrengen van verschillende partners rond 1 centraal
thema: cultuur en jongeren. Samenwerking met 4AD, Museum aan de IJzer, Gidsen, vzw
De Boot, onderwijs (LO en SO), jeugdmedewerkers, cultuurmedewerkers,
bibliotheekmedewerkers, schepenen van Cultuur
Erfgoedwandelingen in brochurevorm gericht op gezinnen en de tweede en derde graad
lager onderwijs. In de brochure wordt aandacht besteed aan het erfgoed aanwezig in de
vier gemeenten en dit op een speelse manier. Voor het concept werden drie personages
uitgewerkt die ook in latere projecten zullen worden gebruikt
Auteurs in klas (digitaal a.g.v. coronamaatregelen)
Voortraject Erfgoeddag 2022 i.s.m. Casa Blanca: ontwikkeling van erfgoedboekentassen
voor de tweede en derde graad rond thema’s zoals spelletjes op de speelkoer, klasfoto’s,
letterzetters en gestraft)
Deelname aan de Molenbrigade
Voortraject Erfgoedklassen Etwie

Actie 7: Podiumprogramma samen maken en presenteren
•

Oprichting werkgroep communicatie

Actie 8: Optimaliseren van de cultuurcommunicatie van Alveringem, Diksmuide, Houthulst en LoReninge
• Verdere uitbouw van de website: toevoeging van een module om projecten op een aparte
pagina te kunnen uitwerken
• Ontwikkeling van social media kanalen
• Gemeenschappelijke communicatie rond IJzersterk Talent, Boekenruilkastjes, Winterse
Vertellingen
• Samenwerking met Regionaal Landschap: publicatie in de Landschapskrant
Actie 9: Inzetten op het bereiken van kwetsbare doelgroepen en etnisch-culturele diversiteit via onder
meer de uitrol van UiTPAS
• Verderzetting van de werking, verkennende gesprekken met de gemeente Houthulst
• Hosting website UiT in de Westhoek
Actie 10: IJzersterk Talent: ondersteuning van talent uit de Westhoek
• Aantrekken van peters voor het project : Carl Vannieuwkerke en Piet Goddaer
• Uitwerken en live zetten van het platform op www.ijzersterktalent.be
• Samenwerking tussen CO7, IJzervallei en Viertoren
• Ondersteunen van lokaal talent door toekenning van subsidies aan organisatoren van
gratis events en aan gemeenten
• Promocampagne via Facebook
• Bijstaan van andere IGS’en die een gelijkaardig platform wensen te ontwikkelen
• Uitwerking van promomateriaal
• Verkennende gesprekken met Vi.be voor een verdere uitbouw van het concept
• Adverteren in Westhoekpocket
• Aftermovie optredens talenten
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4.1.3.6 Het onroerend, cultureel en immaterieel erfgoed valoriseren
Actie 11: Westhoek verbeeldt voortzetten
•
•
•
•
•
•

4x per jaar overleg met de regionale coördinatoren
2x per jaar overleg tussen de regionale en lokale coördinatoren
Binding van de vrijwilligers door het geven van een geschenkmand
Verder zetten van de reguliere werking
De lokale coördinatoren actief betrekken bij de voorbereidingen van Erfgoeddag 2022
(tentoonstelling gebaseerd op de beelden uit de databank)
Deelname aan de tentoonstelling “Landschap in versnelling” van het Regionaal Landschap

Actie 12: Versterken publiekswerking rond erfgoed
2021:
•
•
•
•
•

Het aanwezige erfgoed in de vier gemeenten belichten aan de hand van een
erfgoedbrochure met 2 fiets- en 2 wandelroutes gericht op kinderen van de lagere school
en hun gezin.
Erfgoedbrochure beschikbaar maken in de tweede en derde graad van het lager onderwijs
Deelname aan de Molenbrigade
Deelname aan Erfgoedklassen van Etwie
Eerste verkennende gesprekken met FARO en CAG rond het opmaken van een digitale
scheurkalender over het plattelandsleven

Actie 13: Professionalisering van archieven, streven naar kwaliteitslabel Cultureel Erfgoeddecreet
•
•
•

Digitalisering van historische kranten wordt verder gezet
Overlegmoment CAG rond het papieren archief aanwezig in Bachten de Kupe
Overbrengen van het archief van Paul Houwen rond de volkshogeschool naar het archief
in Diksmuide

Actie 14: Roerend (kerk)erfgoed registreren en inventariseren
•

Voorstudie in samenwerking met CAG rond de inventarisatie van de collectie van het
museum Bachten de Kupe en het opstellen van een museumplan.

Actie 15: Collectiebeherende instellingen ondersteunen in hun zoektocht naar een kwaliteitssprong
•
•
•

•

Intervisiemoment in het museum Bachten de Kupe (SWOT analyse en brainstormsessie)
rond de toekomst van het museum. Betrokken partners: CAG, CO7, Provincie WestVlaanderen, Westtoer, Events outside the Box, Archief Diksmuide, Vonk
Verjonging van de Raad van Bestuur van het museum Bachten de Kupe faciliteren
Samenwerking opzetten tussen Howest en Openluchtmuseum Bachten de Kupe: drie
groepen studenten werken rond de vastgestelde problemen in het museum en brengen
elk hun oplossing voor een deelprobleem naar voren. (o.a. problemen rond
toegankelijkheid, beleving, activiteiten voor kinderen en gezinnen, ontsluiting van de
collectie)
Bezoek aan huis van 40-45: overlopen mogelijkheden schoolbezoeken en familiebezoeken,
UiT met Vlieg

4.1.4. Personeelsinzet
De gemeenten hebben voor deze periode een personeelslid aangesteld binnen een deeltijdse
betrekking (0.6VTE). DVV Westhoek neemt in deze samenwerking het financieel beheer op zich en
fungeert als juridisch werkgever.
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4.1.5. Overleg en aansturing
De dagdagelijkse werking wordt uitgevoerd door cultuurcoördinator. Vier keer per jaar wordt
gerapporteerd aan de Raad van Bestuur van IJzervallei, waarvan de leden benoemd werden door de
deelnemende gemeenten. De samenstelling van de raad van bestuur in 2020 was als volgt:
Raad van Bestuur IJzervallei
Stemgerechtigde leden

Leden met raadgevende
stem

Alveringem

Sylvie Thieren

Diksmuide

Katleen Winne

Houthulst

Jeroen Vandromme

Lo-Reninge

Wout Cornette

DVV Westhoek

Joke Putman

Alveringem

Bart Coppein

Diksmuide

Karline Ramboer

Houthulst

Filip Vanhevel

Lo-Reninge

Ignace Lootvoet

Op de vergaderingen van de raad van bestuur worden ook telkens de cultuurbeleidscoördinatoren of
ambtenaren belast met het opvolgen van de cultuurmateries uitgenodigd.
Wout Cornette trad in 2021 op als voorzitter, ondervoorzitter was Sylvie Thieren.
De raad van bestuur wordt in haar beslissingen bijgestaan en geadviseerd door de adviesgroep. Deze
heeft vooral beleidsvoorbereidende taken en legt de link met het veld. De adviesgroep is samengesteld
uit de verantwoordelijke of betrokken ambtenaren uit de vier gemeenten, meestal de/een
cultuurbeleidscoördinator, en, indien aanwezig, het diensthoofd cultuur. De adviesgroep komt vier
maal per jaar samen.

4.1.6. Financiering – 11
Inkomsten
Gemeentelijke bijdragen
Alveringem: € 6.524,70
Houthulst: € 13.263,90
Diksmuide: € 21.856,90
Lo-Reninge: € 4.234,10

€ 45.879,60

Subsidie Vlaamse Gemeenschap

€ 45.675,50

Overschot werkingsjaar 2020

€ 31.053,50

Totaal

€ 122.608,60
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Uitgaven
Werkingskosten

€ 64.936,71

Personeelskosten

€ 38.298,44

Totaal

€ 103.235,15

Resultaat

€ 24.855,97
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4.2.

WoonWinkel West
4.2.1. Partnerschap

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.

4.2.2. Visie en missie
Het takenpakket van de woonwinkel is bepaald door het BVR over het lokaal woonbeleid van 16
november 2018 (nu: Uitvoeringsbesluit Vlaamse Codex Wonen 2021) en ligt vast in een subsidiedossier
voor de periode 2020-2025. Hierin zijn de 3 Vlaamse beleidsprioriteiten vastgelegd:
• De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden.
• De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.
• De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.

4.2.3. Acties 2021
De woonwinkel organiseert wekelijks zitdagen in de gemeenten. De stuurgroep besliste dat de
zitdagen blijvend op afspraak zullen doorgaan.
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
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

8.30u – 12u
Kortemark
9u – 12u
Diksmuide

8.30u – 12.30u
Houthulst

8u – 12u
Veurne

8.30u – 12u
Kortemark
9u – 12u
Diksmuide

16u – 18u
Veurne

14u – 17u
Lo-Reninge

Vrijdag
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Klantencontacten totaal - 2021
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In totaal waren er 2.579 klantencontacten in 2021. Dit zijn gemiddeld 215 klantencontacten per
maand.

Klantencontacten per gemeente - 2021
140
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Diksmuide

80

Houthulst

60
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Kortemark

20

Lo-Reninge
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Veurne

Vragen - aandeel per type - 2021
3% 2%

27%

Energie
Premie
Sociaal

42%

Huren
26%

Overige

De loketvragen gaan vooral over sociaal wonen (42%), en dan vooral sociaal huren, over premies
(26%) en over energie (27%).
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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
• Organiseren van een werkgroep woonkwaliteit met verschillende betrokken partners
In 2021 is sterk ingezet op het verbeteren van de procedure, opmaken van afspraken en uitwerken van
sjablonen voor de opvolging van woningkwaliteit.
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
• Analyseren van de lokale woningmarkt
• Opvolgen sociaal woonbeleid
In 2021 maakte WoonWinkel West per gemeente een rapport op van de lokale woningmarkt. De
deskundige wonen maakte een analyse van sociaal wonen om zo per gemeenten tot een visie sociaal
wonen te komen. WoonWinkel West ondersteunde bij de opmaak van een aantal nieuwe of
gewijzigde reglementen.
Op vlak van communicatie lanceerde WoonWinkel West in 2021 een eigen website. De dienst gaf
ook feedback over de pagina’s over wonen en over WoonWinkel West op de gemeentelijke websites.

4.2.4. Personeelsinzet
In 2021 startte de deskundig wonen. Hiermee is het personeelskader van WoonWinkel West volledig
ingevuld. De woonwinkelmedewerker verliet eind september 2021 de organisatie en werd vervangen
door een administratief medewerker.
Functie

Schaal

VTE

Naam

In dienst

Karen Vandenbussche

1/03/2020

Annelies Defauw

3/6/2008 –
30/09/2021

Evelien Seys

22/06/2020

beleidscoördinator

A2

1

woonwinkelmedewerker

B2

4/5

technisch adviseur

B1

1 (4/5 vanaf 1/07)

administratief medewerker

C2

1

Stijn De Vliegher

24/11/2014

administratief medewerker

C1

1

Queenie Maertens

1/04/2020

administratief medewerker

C1

1

Nele Bruynooghe

25/10/2021

deskundige wonen

B1

1

Lieselotte Lapere

1/01/2021
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4.2.5. Overleg en aansturing
De stuurgroep stuurt het project inhoudelijk aan. De gemeenten, DVV Westhoek, RSVK Veurne
Diksmuide, Wonen-Vlaanderen en de Provincie zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep.
Naam

Organisatie

Goossens Kristof

RSVK Veurne-Diksmuide

Haghedooren Jeroen

DVV Westhoek

Hoste Guido

Stad Veurne

Libbrecht Christof

Wonen-Vlaanderen

Morlion Lode

Stad Lo-Reninge

Van Lancker Filip

Provincie West-Vlaanderen

Vandenbussche Karen

WoonWinkel West

Vansteenkiste Ann

Gemeente Houthulst

Vercooren Stefaan

Gemeente Kortemark

Verstraete Gaby

Stad Diksmuide

4.2.6. Financiering
Het project wordt gefinancierd door Vlaamse subsidies en gemeentelijke bijdragen berekend volgens
het aantal huishoudens.

Inkomsten
Subsidie Vlaanderen

€108.455,79

Opgebouwde subsidie

€99.468,54

Bijdrage gemeenten

€249.349,00

MTC bijdragen werknemers

€1.406,10

Totaal

€457.273,33

Uitgaven
Personeelskosten

€ 347.305,67

Werkingskosten

€37.358,97

Totaal

€384.664,64

Resultaat

€ 74.397,79
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De uitgaven stijgen. De werkingskost is hoger dan geraamd in het subsidiedossier. De personeelskosten
zijn lager dan geraamd in het subsidiedossier, maar de extra bijdrage van Stad Diksmuide (€ 25.000 /
jaar) is weggevallen. Hierdoor is er voor 2021 een verwacht tekort.
De gemeentelijke bijdragen zijn voor de werkingsjaren 2020-2022 vastgelegd in het subsidiedossier.
De stuurgroep van WoonWinkel West heeft begin 2020 beslist om voor deze drie werkingsjaren de
bijdragen van de gemeenten ongewijzigd te laten. Het positieve saldo uit 2019 en 2020 (€ 99.468,54)
wordt aangewend voor het tekort in 2021 en voor 2022 waarin een tekort wordt voorspeld.
De gemeentelijke bijdragen voor de periode 2020-2022 volgens het subsidiedossier:
Huishoudens

%

2020

2021

2022

Diksmuide

7.220

31,43% € 76.779,63

€ 78.359,08

€ 79.961,46

Houthulst

4.082

17,77% € 43.409,21

€ 44.302,18

€ 45.208,13

Kortemark

5.201

22,64% € 55.308,98

€ 56.446,75

€ 57.601,05

Lo-Reninge

1.260

5,48% € 13.399,22

€ 13.674,85

€ 13.954,49

Veurne

5.212

22,69% € 55.425,96

€ 56.566,14

€ 57.722,87

Totaal

22.975,00

€ 249.349,00

€ 254.448,00

100,00%

€ 244.323,00
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4.3.

De Opstap
4.3.1. Partnerschap

De Opstap is een intergemeentelijke samenwerking tussen 9 lokale besturen (Diksmuide, Houthulst,
Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Zonnebeke, Vleteren, Lo-Reninge, Alveringem en Koekelare) met
als doel om kansengroepen, in het bijzonder leefloongerechtigden en gelijkgestelden op de
arbeidsmarkt in te schakelen.

4.3.2. Visie en missie
De Opstap zoekt samen met de cliënten naar een gepast traject naar werk waarbij rekening wordt
gehouden met de drempels en mogelijkheden van eenieder. De Opstap vertrekt vanuit hun
mogelijkheden, kwaliteiten en sterktes.
Het doel is de nodige middelen en instrumenten in te zetten op maat van de cliënt waardoor hij/zij 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, wijkwerken, beroepsverkennende stages, IBO, tewerkstelling artikel 60§7, indicering
naar maatwerk,...

4.3.3. Acties 2021
In februari startte de nieuwe arbeidstrajectbegeleider bij De Opstap met een contract van bepaalde
duur van 1 jaar. Deze persoon diende alle nodige opleidingen te volgen en werd volledig ingewerkt in
de veelheid van de tewerkstellingsmaatregelen. Eén van de oorspronkelijke arbeidstrajectbegeleiders
heeft zich ook ingewerkt als coördinator van De Opstap.
2021 is het jaar waarin Poperinge op het einde van het jaar ook afscheid neemt van De Opstap. Dit
vertrek zorgde ervoor dat de toekomst van De Opstap op de Stuurgroep besproken werd. Er werd
beslist dat er in 2022 een voltijdse wijkwerkcoach voor de regio van De Opstap zal aangeworven
worden en dat er bij de huidige 2 voltijdse arbeidstrajectbegeleiders een extra halftijdse aanwerving
van arbeidstrajectbegeleider zal nodig zijn, gezien de evolutie van de leefloondossiers. Het vertrek van
een groot bestuur heeft invloed op de financiële kost voor de andere besturen en dit zal in het begin
van 2022 verder besproken worden, samen met een voorstel tot een leaderproject. De
trajectbegeleiders voelen namelijk een nood aan groepsmodules, bedrijvencoach en taalcoaching.
De arbeidstrajectbegeleiders van de Opstap houden wekelijks zitdag in de verschillende besturen. In
2021 werden 187 personen door hen begeleid:

Gemeente

Aantal

Alveringem

9

Diksmuide

44

Houthulst

23
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Koekelare

10

Kortemark

16

Langemark-Poelkapelle

14

Lo-Reninge

5

Vleteren

0

Poperinge

45

Zonnebeke

21

TOTAAL

187

Aantal begeleidingen per gemeente
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103 begeleidingen werden in 2021 stopgezet, waarvan 36 personen konden doorstromen naar een
betaalde tewerkstelling in het regulier circuit.
Arbeidstrajectbegeleider

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Xavier Simoens

Poperinge

Poperinge

Poperinge

Zonnebeke

Zonnebeke

Maike Vandamme

LangemarkPoelkapelle

Diksmuide

Diksmuide

Houthulst

Koekelare

Kensy Montaine

Alveringem

Kortemark

Lo-Reninge

Diksmuide

Diksmuide

4.3.4. Personeelsinzet
In het totaal worden 3 VTE medewerkers ingezet binnen De Opstap.
• 1 VTE coördinator
• 2 VTE Arbeidstrajectbegeleiders
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4.3.5. Overleg en aansturing
Clusterwerking de Opstap wordt aangestuurd door de Stuurgroep die minstens 2 keer per jaar
samenkomt. De Stuurgroep bestaat per bestuur uit de voorzitter van het bijzonder comité van de
sociale dienst en een afgevaardigde van de sociale dienst.
Organisatie

Naam

OCMW Diksmuide

Voorzitter BCSD, Kathleen Winne
Coördinator sociale dienst, Nele Lietaert

OCMW Houthulst

Voorzitter BCSD, Ann Vansteenkiste
Beleidsverantwoordelijke mens, Sarah Vanderriest

OCMW Langemark-Poelkapelle

Voorzitter BCSD, Heidi Coppenolle
Hoofd sociale dienst, Delfien Denorme

OCMW Kortemark

Voorzitter BCSD, Christine Logghe
Coördinator sociaal huis, Steffie Houthoofd
Afdelingshoofd mens, Emanuel Joye

OCMW Koekelare

Voorzitter BCSD, Stijn Ramboer
Hoofd sociale dienst, Valerie Vierstraete

OCMW Zonnebeke

Voorzitter BCSD, Joachim Jonckheere
Hoofd maatschappelijk werker, Evelien Van Ootegem

OCMW Lo-Reninge

Voorzitter BCSD, Lieve Castryck
Maatschappelijk werker, Els Ballieu

OCMW Vleteren

Voorzitter BCSD, Gerda Goubeir
Maatschappelijk werker, Angelique Engelrelst

OCMW Poperinge

Voorzitter BCSD, Bryan Vanderhaeghe
Beleidscoördinator sociaal beleid en welzijn, Friedel Verhaeghe
Hoofdmaatschappelijk werker, Bauke Pouseele

OCMW Alveringem

Voorzitter BCSD, Karolien Avonture
Maatschappelijk werker, Narcise Fierens

DVV Westhoek

Regionale Welzijnscoördinator & Regisseur Sociale Economie, Lien De
Vos

4.3.6. Financiering – 8
Kostendelend tussen de betrokken besturen: de verdeelsleutel is gebaseerd volgens 1/3 aandeel o.b.v.
het aantal inwoners op 1 januari en 2/3 aandeel o.b.v. aantal begeleidingstrajecten in het
voorafgaande jaar in de betrokken gemeenten.
In de begroting van 2021 werd uitgegaan van een volledige jaarwerking.
Inkomsten
MC aandeel medewerkers

€ 733,57

Bijdrage gemeenten

€ 173.813,00

Overgedragen subsidies

€ 7.184,14
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Totaal

€ 181.730,71

Uitgaven
Personeelskosten

169.872,53

Werkingskosten

3.236,40

Uitzonderlijke kosten (correctie 2020)

7.184,14

Totaal

€180.293,07

De gemeenten ontvingen een afrekening in 2021 op basis van onderstaande verdeelsleutel die
gebaseerd is op de begroting 2021 van DVV Westhoek. Via de overlopende rekeningen zal het
overschot in de werking van De Opstap opnieuw besteed worden.
Gemeenten
Aantal inw
1/1/21
(aandeel 1/3)

%

€ 57.937,67

Aantal
begeleidingen
2020 (aandeel
2/3)

%

€ 115.875,33

TOTAAL

Alveringem
5.019 inw

5%

€ 2.894,46

10

5%

€ 5.942,32

€ 8.836,79

Diksmuide
16.813 inw

17%

€ 9.696,07

46

24%

€ 27.334,69

€ 37.030,76

Houthulst
10.203 inw

10%

€ 5.884,08

21

11%

€ 12.478,88

€ 18.362,96

Koekelare
8.742 inw

9%

€ 5.041,52

6

3%

€ 3.565,39

€ 8.606,91

Kortemark
12.735 inw

13%

€ 7.344,28

18

9%

€ 10.696,18

€ 18.040,47

LangemarkPoelkapelle
7.841 inw

8%

€ 4.521,91

16

8%

€ 9.507,72

€ 14.029,63

Lo-Reninge
3.257 inw

3%

€ 1.878,31

2

1%

€ 1.188,46

€ 3.066,78

Poperinge
19.686 inw

20%

€ 11.352,93

51

26%

€ 30.305,86

€ 41.658,79

Vleteren
3.647 inw

4%

€ 2.103,23

6

3%

€ 3.565,39

€ 5.668,62

Zonnebeke
12.521 inw

12%

€ 7.220,87

19

10%

€ 11.290,42

€ 18.511,29

Totaal
100.464 inw

100%

195

100%

€ 173.813,00
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4.4.

NestorPlus
4.4.1. Partnerschap

NestorPlus is een intergemeentelijke samenwerking tussen de lokale besturen van Alveringem, LoReninge en Vleteren die zich richt naar senioren (65-plussers) en andere personen met een zorgvraag
(fysieke, financiële, psychische of sociale kwetsbaarheid).
Na de splitsing van Dorpsdienst Nestor, treedt DVV Westhoek op vraag van Alveringem, Lo-Reninge en
Vleteren sinds 1 mei 2020 op als juridische entiteit voor deze werking van NestorPlus. DVV Westhoek
staat in voor het financieel en personeel beheer van NestorPlus.

4.4.2. Visie en missie
Nestor staat voor ‘Netwerk voor Steun aan Ouderen in de Rurale Woongebieden’. Via een netwerk
van vrijwilligers wordt aanvullende dienstverlening aangeboden (vervoer, klusjes, gezelschap,
boodschappendienst,…). Dit met als doel de oudere zo lang mogelijk in een thuiscontext te behouden.
Via NestorPlus worden dorpsnetwerken uitgebouwd waarbij vrijwilligers een verjaardagsbezoekje
brengen aan elke 80-plusser in het dorp. Deze vrijwilligers nemen tevens een signaalfunctie op. Met
NestorPlus willen we inzetten op buurtgerichte zorg. Hiervoor worden verschillende projecten op
poten gezet.

4.4.3. Acties 2021
Signaalfunctie opnemen: Hierbij gaan we vragen en signalen behandelen, soms zijn dit ook verborgen
signalen. NestorPlus organiseert wekelijks zitdagen. In 2021 waren de zitdagen verdeeld als volgt:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Vleteren

Alveringem

Vleteren

Lo-Reninge

Vleteren

Inwoners kunnen steeds terecht bij de coördinator met hun vragen. Er wordt vooral telefonisch
gecommuniceerd. Op deze manier kunnen de aanvullende diensten aangeboden worden:
- Gratis dienstverlening: de krant voorlezen, samen met de klant de post doornemen, helpen
met het invullen van documenten, afval buiten plaatsen, verjaardagsbezoekjes aan 80plussers,…
- Dienstverlening tegen kilometervergoeding: vervoer- en boodschappendienst
- Dienstverlening tegen kostenprijs: klusjesdienst, gezelschapsdienst

Aantal prestaties per gemeente in 2021 (excl. Verjaardagsbezoekjes)
Soort dienstverlening

Alveringem

Lo-Reninge

Vleteren

Totaal

Boodschappen

3

115

37

155

Gezelschap

0

23

0

23

Klusjes

33

10

61

104

Vervoer

75

213

144

432

70

Vervoer naar VC

5

44

25

74

Totaal

116

405

267

788

Dienstverlening per gemeente
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Boodschappen

Gezelschap

Klusjes

Alveringem

Vervoer

Lo-Reninge

Vervoer naar VC

Totaal

Vleteren

Aantal gebruikers per gemeente in 2021 (excl. verjaardagsbezoekjes)
Gemeente

Aantal gebruikers

Alveringem

30

Lo-Reninge

39

Vleteren

40

Totaal

109

Aantal gebruikers
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Een tweede actie is het versterken van sociale contacten door signalen op te vangen, vragen te
behandelen en acties op te zetten. Hierdoor kunnen we senioren beter informeren, eenzaamheid
doorbreken en mensen samenbrengen.
Een derde actie is laagdrempelig en duurzaam samenwerken met vrijwilligers en lokale actoren om
maatschappelijke uitdagingen aanpakken (vergrijzing, eenzaamheid, mobiliteit,…).
Voor de tweede en derde actie werden volgende zaken georganiseerd:
-

-

-

-

Plusbus (énkel voor Lo-Reninge en Vleteren): dit is een aangepast busje die ingezet wordt
om mensen van en naar het dagverzorgingscentrum te brengen. Daarnaast kan dit ook
uitgeleend worden voor privéaangelegenheden waarbij men anders de mogelijkheid niet
heeft om minder mobiele personen te vervoeren (bv. rolstoelgebruikers).
Dorpsrestaurant (énkel voor Lo-Reninge en Vleteren): NestorPlus is partner in de
dorpsrestaurants, dit gaat over bekendmaking, ondersteuning etc. In 2021 sloot de
coördinator in beide gemeentes aan om ook NestorPlus bekend te maken op deze
gelegenheid. Het is een laagdrempelige manier om mensen samen te brengen.
Daarnaast staat NestorPlus in voor het vrijwilligersbeheer van de vrijwilligers die
meewerken aan het dorpsrestaurant in Vleteren.
Buurtgerichte acties:
o Vanuit wzc Zilvervogel Reninge en de buurtzorgmedewerker daar werden
verschillende keren in 2021 het evenement ‘Soep met babbeltjes’ georganiseerd.
Hierop was NestorPlus ook aangesloten als partner. Dit is opnieuw een
laagdrempelige manier om mensen uit het kot te krijgen. Het was een waar succes.
o Tijdens Week van de Geestelijke Gezondheidszorg werd in Vleteren ‘Kletskoffie aan
de klapkarre’ georganiseerd. In iedere deelgemeente kregen de inwoners de kans om
op een laagdrempelige manier een kopje koffie te komen drinken.
o NestorPlus was partner in het voortraject van de projectoproep Zorgzame Buurten in
Lo-Reninge. Hiervoor kwamen we twee keer samen met verschillende partners.
Facebook: In 2021 werd er een facebook-pagina van NestorPlus aangemaakt.

Een vrijwilligersbeleid uitwerken. Vrijwilligers zijn de basis van NestorPlus, zonder hen kunnen we
bovenstaande niet aanbieden. Vaak worden verschillende activiteiten aangeboden (vormingen,
uitstappen, info-momenten,…). Door COVID-19 kon dit in 2021 nog steeds niet fysiek georganiseerd
worden. Zaken die we wél konden doen:
-

Vrijwilligerskrantje: een krantje met het reilen en zeilen van NestorPlus. Hiervan werden 3
edities uitgebracht in 2021.
Een kaartje tijdens Week van de Vrijwilliger.

Dorpsdienst Nestor werd in 2013 erkend als autonome vrijwilligerswerking. Door de splitsing van
Nestor was het aangewezen om een nieuw aanvraagdossier in te dienen, ditmaal voor NestorPlus. Er
werd een dossier voor erkenning opgemaakt en ingediend door DVV Westhoek. Eind november 2020
werd meegedeeld dat NestorPlus vanaf 1 januari 2021 erkend wordt als autonome
vrijwilligersorganisatie, dit voor onbepaalde duur. Aan deze erkenning is een subsidie gekoppeld die
vanaf 2021 zal toegekend worden. Het subsidiebedrag is €7.311,86
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4.4.4. Personeelsinzet
In 2021 werd 1 VTE medewerker ingezet.

4.4.5. Overleg en aansturing
Stuurgroep
Organisatie/Dienst

Naam

Algemeen Directeur Alveringem

Wouter Accou

Algemeen Directeur Lo-Reninge

Dirk Ackerman/Lynn Claerhoudt

Algemeen Directeur Vleteren

Nele Vanderhaeghe

Schepen BCSD Alveringem

Karolien Avonture

Schepen BCSD Lo-Reninge

Lieve Castryck

Schepen BCSD Vleteren

Gerda Goubeir

Maatschappelijk werker Alveringem

Narcise Fierens

Maatschappelijk werker Lo-Reninge

Els Ballieu

Coördinator welzijn Vleteren

Leen Maenhout

Regionale coördinator welzijn DVV

Lien De Vos

Coördinator NestorPlus

Melissa Mestdagh

De stuurgroep stuurt de werking van NestorPlus aan. In 2021 is de stuurgroep 3x samengekomen.
Aanspreekpunten
Organisatie/Dienst

Naam

Aanspreekpunt Alveringem

Narcise Fierens

Aanspreekpunt Lo-Reninge

Els Ballieu

Aanspreekpunt Vleteren

Leen Maenhout

Tijdens de zitdagen kan de coördinator telkens terecht bij het aanspreekpunt binnen elke gemeente.
Kerngroep
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 november kwam de kerngroep de eerste keer terug samen, normaal
gaat dit 3 à 4 keer per jaar door.

4.4.6. Financiering – 17
Kostendelend tussen de betrokken besturen: de verdeelsleutel is gebaseerd volgens ½ aandeel o.b.v.
het aantal inwoners op 1 januari en ½ aandeel o.b.v. aantal geleverde prestaties van vrijwilligers in de
eigen gemeente tijdens het voorafgaande jaar.
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Inkomsten
MC aandeel medewekers

€ 255,06

Bijdrage gemeenten

€ 54.984,00

Subsidie vrijwilligerswerking

€ 7.311,86

Opgebouwde subsidies

€ 2.292,86

Totaal

€ 64.588,67

Uitgaven
1. Werkingskosten

€ 5.189,22

2. Personeelskosten

€ 52.035,32

Totaal

€ 57.224,54

Resultaat

€ 7.619,19

gemeenten
aantal
inw
1/1/2021
(aandeel 1/2)

%

€ 27.492,00

Inschatting obv
2021
aantal
prestaties van
vrijwilligers in
de
eigen
gemeente
(aandeel 1/2)

Alveringem
5.019 inw

42,10%

€ 11.572,79

399

26,90%

€ 7.396,70

18.969,49

Lo-Reninge
3.257 inw

27,32%

€ 7.509,98

566

38,17%

€ 10.492,56

€18.002,54

Vleteren
3.647 inw

30,59%

€ 8.409,24

518

34,93%

€ 9.602,73

€ 18.011,97

totaal
11.923 inw

100%

€27.492,00

1.483

100%

€ 27.492,00

€ 54.984,00

%

€ 27.492,00

Totaal op te
vragen januari
2021
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