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Cluster / 
samenwerkingsverband 

Besproken op cluster dd. Status 

Cluster bestuur   

EGTS 17 mei 2017 Inkanteling niet zinvol 

Eurometropool 17 mei 2017 Inkanteling niet zinvol 

RESOC|SERR Midden-West-
Vlaanderen 

17 mei 2017 Omgevormd tot socio-
economisch adviesorgaan in 
functie van het Midwestoverleg 

Streekhuis Midden-West-
Vlaanderen 

17 mei 2017 Gebruiken als centrale 
territoriale hub 

Gezamenlijke aankopen 17 mei 2017 Reeds onderdeel 
Midwestwerking  

Regionale samenwerking NIP 17 mei 2017 Voorstel tot inkanteling in 
hulpverleningszone Midwest. 
Idem voor PSH en SEAS 

Cluster GIS   

Intergemeentelijke GIS-
coördinator  

11 mei 2017 GIS-coördinator werkt 
intergemeentelijk voor 
Midwestoverleg 

Cluster cultuur en vrije tijd    

TERF (BIE) 7 juni Onderdeel BIE, nota onderzoek 
inkanteling opgemaakt. 
Bespreking Midwest 27 juni 
2017 
 
Voorstel tot inkanteling. 
 

Intergemeentelijke 
Onroerende erfgoeddienst 
(IOED) = RADAR 

7 juni Onderdeel BIE, nota onderzoek 
inkanteling opgemaakt. 
Bespreking Midwest 27 juni 
2017 
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Voorstel tot inkanteling. 
 

BROERE (bibliotheken regio 
Roeselare) 

7 juni Onderdeel BIE, nota onderzoek 
inkanteling opgemaakt. 
Bespreking Midwest 27 juni 
2017 
 
Voorstel tot inkanteling. 
 

Erfgoed regio Tielt  Projectmatige samenwerking 
gedurende 2 jaar. Stopgezet  

BART (bibliotheken regio Tielt) 7 juni Onderdeel inkantelingsnota 
BIE. Eerste gezamenlijk overleg 
BIE-BROERE op 16 juni ll. 
 
Voorstel tot inkanteling. 
 

Gewestelijke sportwerking 
(GSW) 

7 juni  Op 1 januari 2018 stopt 
provinciale subsidie. Kan 
hefboom zijn voor 
inkanteling/regionale 
heroriëntering.  
 
Voorstel tot inkanteling. 
 

Midden-West-Vlaams Overleg 
voor de sport (MIVOS) 

7 juni  Op 1 januari 2018 stopt 
provinciale subsidie. Kan 
hefboom zijn voor 
inkanteling/regionale 
heroriëntering.  
 
Voorstel tot inkanteling. 
 

Regionaal sportoverleg (RSOiv) 7 juni  Op 1 januari 2018 stopt 
provinciale subsidie. Kan 
hefboom zijn voor 
inkanteling/regionale 
heroriëntering.  
 
Voorstel tot inkanteling. 
 

Vereniging voor 
Intercommunaal Sportoverleg 

7 juni  Op 1 januari 2018 stopt 
provinciale subsidie. Kan 
hefboom zijn voor 
inkanteling/regionale 
heroriëntering.  
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Voorstel tot inkanteling. 
 

Burensportdienst 7 juni  Op 1 januari 2018 stopt 
provinciale subsidie. Kan 
hefboom zijn voor 
inkanteling/regionale 
heroriëntering.  
 
Voorstel tot inkanteling. 
 

Archiefteam  Werkt voor 8 
Midwestgemeenten. Regionale 
werking gedurende 1 dag per 
week in 2018 te bekijken. 

Stedelijke academie voor 
muziek en woord 

7 juni Inkanteling niet zinvol en 
haalbaar. Fiches worden ter 
info vervolledigd. 
 

Stedelijke academie voor 
schone kunsten  

7 juni Inkanteling niet zinvol en 
haalbaar. Fiches worden ter 
info vervolledigd. 

Stedelijke academie voor 
muziek en woord Izegem  

 Inkanteling niet zinvol en 
haalbaar. Fiches worden ter 
info vervolledigd. 

Cluster economie    

Forum lokale werkgelegenheid 
Izegem  

8 juni Niet meer actief. VDAB neemt 
geen actieve rol meer op. 
Juridische overeenkomst 
bestaat nog. VDAB werkt 
alternatief uit.  

Forum lokaal werkgelegenheid 
Roeselare 

8 juni Niet meer actief. VDAB neemt 
geen actieve rol meer op. 
Juridische overeenkomst 
bestaat nog. VDAB werkt 
alternatief uit.  

Forum lokale werkgelegenheid 
Tielt  

8 juni Niet meer actief. VDAB neemt 
geen actieve rol meer op. 
Juridische overeenkomst 
bestaat nog. VDAB werkt 
alternatief uit.  

Consortium arbeidszorg 8 juni Inkanteling niet opportuun. De 
fiche wordt ter info aangevuld. 
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Halte R  8 juni Inkanteling niet opportuun. De 
fiche wordt ter info aangevuld. 
Regio Midwest kan diensten 
afnemen. 

Werkwinkel Izegem  8 juni Niet meer actief. VDAB neemt 
geen actieve rol meer op. 
Juridische overeenkomst 
bestaat nog. VDAB werkt 
alternatief uit.  

Werkwinkel Roeselare 8 juni Niet meer actief. VDAB neemt 
geen actieve rol meer op. 
Juridische overeenkomst 
bestaat nog. VDAB werkt 
alternatief uit.  

Werkwinkel Tielt  8 juni Niet meer actief. VDAB neemt 
geen actieve rol meer op. 
Juridische overeenkomst 
bestaat nog. VDAB werkt 
alternatief uit.  

Huis van het Leren West-
Vlaanderen vzw (Voorheen 
Comenes) 

8 juni Inkanteling niet opportuun. Is 
geen intergemeentelijke 
samenwerking. 

Regionaal Overlegplatform 
(ROP) Deeltijds leren en 
Werken  

8 juni Opvolging door RESOC die 
rapporteert aan 
Midwestoverleg. 

Vzw Variant – vzw De 
Dienstenwinkel  

8 juni Inkanteling niet opportuun. De 
fiche wordt ter info aangevuld. 

Cluster facilitair & logistiek    

Gezamenlijke aankopen  15 juni Reeds onderdeel van Midwest.  
Voorstellen worden uitgewerkt. 

Cluster milieu    

Gebiedsprogramma 
kanaalzone Roeselare – Leie  

11 mei Opnemen addendum protocol 
provincie. 

STER|Platform: stilte en rust 
platform 

11 mei Eénmalig project in twee 
besturen.  Inkanteling niet aan 
de orde. 

Stad-land-schap 11 mei Opnemen addendum protocol 
provincie. 
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Bosgroep Ijzer en Leie 11 mei Inkanteling niet opportuun. 
Provinciaal gesubsidieerd. Fiche 
wordt ter info aangevuld. 

Regionaal comité voor 
rattenbestrijding  

11 mei Inkanteling niet opportuun. 
Provinciaal gesubsidieerd. Fiche 
wordt ter info aangevuld. 

Omgevingskwaliteit en Leader 
(aanvulling) 

11 mei  Opnemen addendum protocol 
provincie. 

NME-overleg D6 11 mei  Is opgegaan in de werking van 
Stad-land-Schap. 

Cluster welzijn    

Wonen regio Tielt 4 juli Inkanteling op termijn indien 
de wetgeving wijzigt. In eerste 
fase afstemming via cluster 
welzijn. 

Woondienst regio Roeselare 4 juli Inkanteling op termijn indien 
de wetgeving wijzigt. In eerste 
fase afstemming via cluster 
welzijn. 

Woondienst regio Izegem  4 juli Inkanteling op termijn indien 
de wetgeving wijzigt. In eerste 
fase afstemming via cluster 
welzijn. 

Huisvestingsdienst regio 
Izegem 

4 juli Terugkoppeling van de werking 
via de cluster welzijn. 

Crisisnetwerk Roeselare – 
Izegem - Tielt 

4 juli Opgenomen via CAW. 
Inkanteling niet zinvol. 

LOGO Midden-West-
Vlaanderen  

4 juli Inkanteling niet zinvol. 

Netwerkstuurgroep 
rechtstreeks toegankelijke 
jeugdhulp Kortrijk-Roeselare-
Tielt 

4 juli Geen lokaal beleid. Inkanteling 
niet zinvol. 

saMENSpel (voorheen: 
Psychiatrische Zorg in de 
thuissituatie Midden-West-
Vlaanderen) 

4 juli Ingekanteld in de werking van 
PRIT. 
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Regionale dienst 
schuldbemiddeling  

4 juli Inkanteling nog niet besproken 
wegens geen actuele info. Te 
bespreken. 

Regionale dienst voor 
tewerkstelling 

4 juli Inkanteling nog niet besproken 
wegens geen actuele info. Te 
bespreken. 

Regionale plangroep – 
Regionaal overlegnetwerk 
gehandicaptenzorg (ROG) 
West-Vlaanderen  

4 juli Inkanteling niet zinvol. 

Regionale welzijnsraad 4 juli In vereffening 

VZW SEL Midden-West-
Vlaanderen  

4 juli Inkanteling niet zinvol. 
Opgenomen bij vorming 
eerstelijnsregio’s. 

Netwerk Geestelijke 
Gezondheidszorg Midden-
West-Vlaanderen (PRIT) 

4 juli Inkanteling niet zinvol. 

Proef-wonen 4 juli Inkanteling niet meer aan de 
orde. Werking verankerd via 
toewijzingsreglementen. 
Opvolging via woonwinkels. 

Vroegtijdige zorgplanning 
Midden-West-Vlaanderen  

4 juli Inkanteling niet zinvol. Tijdelijk 
project. Eindigt eind 2017. 

Sociaal verhuurkantoor regio 
Izegem 

4 juli Inkanteling werd nog niet 
besproken. Afstemming van de 
werking via de cluster welzijn. 

Sociaal verhuurkantoor regio 
Midden-West-Vlaanderen 

4 juli Inkanteling werd nog niet 
besproken. Afstemming van de 
werking via de cluster welzijn. 

Sociaal verhuurkantoor regio 
Roeselare 

4 juli Inkanteling werd nog niet 
besproken. Afstemming van de 
werking via de cluster welzijn. 

Cluster Ruimtelijke Ordening & 
mobiliteit  

 Geen in te kantelen 
samenwerkingsverbanden 

 

Algemene opmerking die bij elke cluster terugkomt: situatie Dentergem 
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Midwestoverleg cluster bestuur
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1. EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale

1.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale

Contactpersoon Katarina De Fruyt

Coördinaten contactpersoon 0477/50.30.23; k.defruyt@wvi.be

Domein Grensoverschrijdende samenwerking

Kernopdracht De EGTS heeft als hoofdopdracht een efficiënte en coherente 
grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen en te on-
dersteunen in zijn gebied en zal daartoe volgende opdrachten 
uitvoeren: 

- Binnen het referentiegebied: 

1. de coördinatie verzekeren tussen en de netwerking bevorderen 
van alle leden van de EGTS en meer algemeen van elke instelling 
die kan bijdragen tot een pertinente, coherente en efficiënte grens-
overschrijdende samenwerking in het referentiegebied,
2. de politieke vertegenwoordiging en het politieke overleg binnen 
het gebied verzekeren,
3. de gemeenschappelijke strategieën en actieprogramma’s vast-
leggen om te beantwoorden aan de behoeften van de inwoners van 
het gebied,
4. gemeenschappelijke projecten definiëren en uitvoeren,  
5. allerhande initiatieven op het getouw zetten met het oog op de 
ontwikkeling van de grensoverschrijdende samenwerking tussen de 
actoren van het gebied, met specifieke aandacht voor de ontwikke-
ling van de grensoverschrijdende samenwerking in het onmiddellijke 
grensgebied.

- Op regionale, nationale en Europese schaal: 
het referentiegebied vertegenwoordigen t.a.v. derde instellingen.

Type SWV EGTS

Interorganisatorische vorm Publiek - publiek

Juridische vorm EGTS - Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese 
groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)

Inhoudelijke partners Franse staat, Région Hauts-de-France, Département du 
Nord, Département du Pas-de-Calais, Communauté urbaine 
de Dunkerque, Syndicat Mixte du Pays du Cœur de Flandre, 
Communauté de Communes des Hauts de Flandre, Agence de 
Développement et d’Urbanisme de la région Flandre-Dunkerque, 
federale staat, Vlaamse overheid, de Provincie West-Vlaanderen, 
WVI, Resoc Westhoek (13 partners)

Financieel Begroting 2017: € 296.730, WVI € 34.996 (personeelskost), bijdrage 
13 partners= € 260.000, resterend bedrag: Europese subsidies i.k.v. 
Interreg projecten.

Kader/erkenning Opgericht door het Europees Parlement en Raad van Europa

Initiatiefnemer Europa

Jaar oprichting 2009

Aantal gemeenten 64 gemeenten aan Vlaamse zijde en 481 gemeenten aan Franse 
zijde
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Naam samenwerkingsverband EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale

Werkingsgebied Provincie West-Vlaanderen en arrondissementen Dunkerque, 
Calais, Saint-Omer, Boulogne-sur-Mer en Montreuil, alsook de 
gemeenten Sailly sur le Lys, Fleurbaix, Laventie en Lestrem uit het 
arrondissement Béthune

Zetel Duinkerke – kantoren: Veurne

Personeel 0

VTE Expert WVI à 50%; medewerker WVI à 25%; communicatiemede-
werker WVI à 50%: diensten ter beschikking gesteld ikv overeen-
komsten tussen EGTS en WVI.

opmerkingen/aanvullingen op info studie Zie hoger aangevuld.

1.2. Werkingsgebied

1.3. Voorstel aan Midwestoverleg 
Dit is een aparte structuur met een ruimer werkingsgebied van de regio Midden-West-Vlaanderen. Inkanteling van 
deze structuur is niet zinvol.
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2. Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

2.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

Contactpersoon Katarina De Fruyt, Loïc Delhuvenne

Coördinaten contactpersoon Katarina De Fruyt: 0477/50.30.23; k.defruyt@wvi.be                                                                           
Loïc Delhuvenne: 0474/90.93.91; 
loic.delhuvenne@eurometropolis.eu

Domein Grensoverschrijdende samenwerking

Kernopdracht De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai heeft tot hoofdopdracht een 
efficiënte en coherente grensover-schrijdende samenwerking te 
bevorderen en te ondersteunen in het betreffende gebied.
Door alle bevoegde autoriteiten samen te brengen, zal de 
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai een forum worden dat toelaat:
- overleg te plegen, in dialoog te treden en het politieke debat te 
stimuleren,
- de grensoverschrijdende samenhang van het gebied te creëren,
- in uitvoering van een gezamenlijk op te stellen ontwikkelingsstra-
tegie projecten mogelijk te maken, op te starten en uit te voeren, 
- het dagelijkse leven van de inwoners van de Frans-Belgische 
metropool gemakkelijker te maken.

Type SWV EGTS

Interorganisatorische vorm Publiek - publiek

Juridische vorm EGTS - Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese 
groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)

Inhoudelijke partners Franse staat, Région Hauts-de-France, Département du Nord, 
Métropole Européenne de Lille, federale staat, Vlaamse over-
heid, Provincie West-Vlaanderen, WVI, Leiedal, Waalse Gewest, 
Fédération Wallonie-Bruxelles (Franse Gemeenschap), Provincie 
Henegouwen, Ideta, IEG (14 partners)

Financieel Begroting 2017: € 1.295.397, WVI € 45.199,96 (bijdrage 14 part-
ners= 1.265.396,58 €, resterend bedrag: Europese subsidies i.k.v. 
Interreg projecten en diverse inkomsten.)

Kader/erkenning Opgericht door het Europees Parlement en Raad van Europa

Initiatiefnemer Europa

Jaar oprichting 2008

Aantal gemeenten 152 gemeenten: 37 Vlaamse, 23 Waalse en 92 Franse gemeenten

Werkingsgebied Perimeter MEL en de arrondissementen Kortrijk, Roeselare, Tielt, 
Ieper, Doornik, Ath, Moeskroen

Zetel Rijsel – kantoren: Kortrijk

Personeel 8

VTE 8

opmerkingen/aanvullingen op info studie Regio Midwest wordt vertegenwoordigd door de burgemeesters van 
de gemeenten Tielt, Wingene, Izegem en Roeselare. (burgemeester 
Maertens heeft zich in 2016 laten vervangen door schepen Himpe)
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2.2. Werkingsgebied

2.3. Voorstel aan Midwestoverleg 
Dit is een aparte structuur met een ruimer werkingsgebied van de regio Midden-West-Vlaanderen. Inkanteling van 
deze structuur is niet zinvol.
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3. RESOC | SERR Midden-West-Vlaanderen

3.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband RESOC | SERR Midden-West-Vlaanderen

Contactpersoon Julie Verhooghe

Coördinaten contactpersoon Julie.verhooghe@west-vlaanderen.be; 0494/53.54.75

Domein Economie en Werk/arbeidsmarkt

Kernopdracht Het opstellen van een strategische visie op de sociaaleconomische
ontwikkeling van de streek + adviesorgaan inzake sociaal-econo-
misch materies ten aanzien van regionale en hogere overheden.

Type SWV actienetwerk

Interorganisatorische vorm publiek-(semi)privaat

Juridische vorm vzw

Inhoudelijke partners Het RESOC wordt op quadripartiete wijze samengesteld: max. 8
vertegenwoordigers namens de werknemersorganisaties, max. 8 
vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties, minstens 4 
vertegenwoordigers namens de gemeenten en minstens 4 verte-
genwoordigers namens de Provincie.

Financieel Provincie West-Vlaanderen - Vlaamse overheid via ESF-oproep
Versterkt Streekbeleid (middelen minister Muyters) en regierol soci-
ale economie (middelen minister
Homans)

Kader/erkenning Ingebed in de vzw ERSV West-Vlaanderen, erkend door
Vlaanderen, decreet 7 mei 2004 en bijhorend besluit initiatiefnemer

Initiatiefnemer Vlaanderen

Jaar oprichting 2005

Aantal gemeenten 14 lokale besturen hebben het Streekpact 2013 – 2018
bekrachtigd. 16 gemeenten/steden stappen via de ILV Associatie 
Midwest mee in het Samenwerkingsverband Versterkt Socio-
economisch Streekbeleid Midwest

Werkingsgebied Midden-West-Vlaanderen (arr. Roeselare – Tielt)

Zetel Roeselare

Personeel 5 (= op vandaag)

VTE 4 (= op vandaag)

opmerkingen/aanvullingen op info studie
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3.2. Werkingsgebied

3.3. Voorstel aan Midwestoverleg 
De werking van het RESOC is reeds omgevormd naar een socio-economische adviesverlenend orgaan in functie 
van het Midwestoverleg.
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4. Streekhuis Midden-West-Vlaanderen

4.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Streekhuis Midden-West-Vlaanderen

Contactpersoon Bruno Tricot

Coördinaten contactpersoon  bruno.tricot@west-vlaanderen.be , 051/27.55.63

Domein diverse beleidsdomeinen waarin een lokaal bestuur werkzaam is

Kernopdracht (gebiedsgerichte) samenwerking tussen regiopartners stimuleren, 
o.a. door gezamenlijke huisvesting.

Type SWV niet van toepassing

Interorganisatorische vorm niet van toepassing

Juridische vorm niet van toepassing

Inhoudelijke partners niet van toepassing

Financieel niet van toepassing

Kader/erkenning niet van toepassing

Initiatiefnemer provincie West-Vlaanderen

Jaar oprichting niet van toepassing

Aantal gemeenten regio Midden-West-Vlaanderen, 17 gemeenten

Werkingsgebied niet van toepassing

Zetel Spanjestraat 141, 8800 Roeselare

Personeel tewerkgesteld bij de diverse regiopartners (provincie, 
RESOC|SERR, WVI, Midwestoverleg)

VTE niet van toepassing

opmerkingen/aanvullingen op info studie
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4.2. Werkingsgebied

4.3. Voorstel aan Midwestoverleg
De regio maakt de keuze om het streekhuis te gebruiken als centrale territoriale hub.
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5. Project Noodplanning Midwest

5.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Project Noodplanning Midwest

Contactpersoon Barbara Bourdeau – Van Hoecke Sabine
Barbara.bourdeau@politiezoneriho.be
Sabine.vanhoecke@politiezoneriho.be

Coördinaten contactpersoon 0498/88.54.96 – 0474/55.44.51

Domein Veiligheidszorg

Kernopdracht A/ Basispakket: Advies en ondersteuning verlenen aan gemeenten 
betreffende nood- en interventieplanning en evenementen
B/ Uitgebreide pakket: Noodplanningsambtenaar voor de gemeente 
(Staden en Oostkamp)

Type SWV Dienstverleningsnetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek

Juridische vorm NVT

Inhoudelijke partners Gemeenten Roeselare – Izegem – Hooglede – Staden – Moorslede 
– Lichtervelde – Pittem – Wingene – Ruiselede – Ardooie
(Buiten Midwest: Zonnebeke en Oostkamp)

Financieel tabel ‘midwest 2016-2017’ als bijlage

Kader/erkenning KB 16 februari 2006 betreffende nood- en interventieplanning

Initiatiefnemer Politiezone RIHO – dienst Noodplanning

Jaar oprichting 2008

Aantal gemeenten 12

Werkingsgebied Gemeenten Roeselare – Izegem – Hooglede – Staden – Moorslede 
– Lichtervelde – Pittem – Wingene – Ruiselede – Ardooie
(Buiten Midwest: Zonnebeke en Oostkamp)

Zetel Roeselare

Personeel 2

VTE In functie van de vraag en de opdrachten

opmerkingen/aanvullingen op info studie
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5.2. Werkingsgebied

5.3. Voorstel aan Midwestoverleg 
Het is aangewezen om de nood en interventieplanning op een grotere regionale schaal uit te bouwen. De NIP 
werking is momenteel ingebed in de politiezone RIHO. Dit is verder te bespreken op het politiecollege. Inkanteling 
gebeurt bij voorkeur in de hulpverleningszone Midwest.
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6. Psychosociaal hulpverleningsnetwerk - PSH RIHO -

6.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Psychosociaal hulpverleningsnetwerk - PSH RIHO -

Contactpersoon Van Hoecke Sabine
Bourdeau Barbara

Coördinaten contactpersoon 0474/55.44.51
0498/88.54.96

Domein Veiligheidszorg

Kernopdracht Psychosociaal hulpverleningsnetwerk bij rampen: een netwerkorga-
nisatie van verschillende diensten, lokaal werkzaam, met als doel-
stelling tussen te komen in die situaties waar de bestaande psycho-
sociale diensten geen of onvoldoende hulp kunnen bieden omwille 
van het dringende en /of onverwachte karakter van de situaties

Type SWV Dienstverleningsnetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek - Privaat

Juridische vorm NVT

Inhoudelijke partners Gemeenten en OCMW’s Roeselare, Hooglede, Izegem, Politiezone 
RIHO, AZ Delta, zorgbedrijf Roeselare, mutualiteiten

Financieel Gemeenten

Kader/erkenning KB 16 februari 20116 betreffende nood-en interventieplanning

Initiatiefnemer NIP en PSH coördinator PZ RIHO

Jaar oprichting 2007

Aantal gemeenten 3

Werkingsgebied Roeselare, Izegem, Hooglede

Zetel Roeselare

Personeel 2

VTE Per uur te registreren

opmerkingen/aanvullingen op info studie
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6.2. Werkingsgebied

6.3. Voorstel aan Midwestoverleg 
Pshychosociaal hulpverleningsnetwerk is gelinkt aan interventies en noodplanning. Hetzelfde advies wordt 
voorgesteld. Het is aangewezen om dit eveneens op een grotere regionale schaal uit te bouwen (vb. via 
hulpverleningszone Midwest).
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7. Psychosociaal hulpverleningsnetwerk – PSH Staden – Moorslede 
– Zonnebeke – Langemark-Poelkappelle - PSH Arro Ieper

7.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband
Psychosociaal hulpverleningsnetwerk – PSH Staden – 
Moorslede – Zonnebeke – Langemark-Poelkappelle  - PSH Arro 
Ieper

Contactpersoon Van Hoecke Sabine
Bourdeau Barbara

Coördinaten contactpersoon 0474/55.44.51
0498/88.54.96

Domein Veiligheidszorg

Kernopdracht Psychosociaal hulpverleningsnetwerk bij rampen: een netwerkorga-
nisatie van verschillende diensten, lokaal werkzaam, met als doel-
stelling tussen te komen in die situaties waar de bestaande psycho-
sociale diensten geen of onvoldoende hulp kunnen bieden omwille 
van het dringende en /of onverwachte karakter van de situaties

Type SWV Dienstverleningsnetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek - Privaat

Juridische vorm NVT

Inhoudelijke partners Gemeenten en OCMW’s Staden, Moorslede, Zonnebeke, 
Langemark-Poelkapelle PZ ARRO Ieper 

Financieel Gemeenten

Kader/erkenning KB 16 februari 20116 betreffende nood-en interventieplanning

Initiatiefnemer NIP en PSH coördinator PZ RIHO

Jaar oprichting 2014

Aantal gemeenten 4

Werkingsgebied Staden, Moorslede
(Buiten Midwest: Zonnebeke, Langemark-Poelkapelle)

Zetel PZ RIHO Roeselare

Personeel 2

VTE Per uur te registreren

opmerkingen/aanvullingen op info studie
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7.2. Werkingsgebied

7.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Pshychosociaal hulpverleningsnetwerk is gelinkt aan interventies en noodplanning. Hetzelfde advies wordt 
voorgesteld. Het is aangewezen om dit eveneens op een grotere regionale schaal uit te bouwen (vb. via 
hulpverleningszone Midwest).
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8. Psychosociaal hulpverleningsnetwerk PSH Regio Tielt

8.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Psychosociaal hulpverleningsnetwerk PSH Regio Tielt 

Contactpersoon Van Hoecke Sabine
Bourdeau Barbara

Coördinaten contactpersoon 0474/55.44.51
0498/88.54.96

Domein Veiligheidszorg

Kernopdracht Psychosociaal hulpverleningsnetwerk bij rampen: een netwerkorga-
nisatie van verschillende diensten, lokaal werkzaam, met als doel-
stelling tussen te komen in die situaties waar de bestaande psycho-
sociale diensten geen of onvoldoende hulp kunnen bieden omwille 
van het dringende en /of onverwachte karakter van de situaties

Type SWV Dienstverleningsnetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek - Privaat

Juridische vorm NVT

Inhoudelijke partners Gemeenten en OCMW’s Tielt, Lichtervelde, Ardooie, Pittem, 
Ruiselede en Wingene PZ Regio Tielt 

Financieel Gemeenten

Kader/erkenning Gemeenten en OCMW’s Tielt, Lichtervelde, Ardooie, Pittem, 
Ruiselede en Wingene PZ Regio Tielt 

Initiatiefnemer NIP en PSH coördinator PZ RIHO

Jaar oprichting 2012

Aantal gemeenten 6

Werkingsgebied Tielt, Lichtervelde, Ardooie, Pittem, Ruiselede en Wingene

Zetel PZ RIHO Roeselare

Personeel 2

VTE Per uur te registreren

opmerkingen/aanvullingen op info studie



25M i d w e s t o v e r l e gc l u s t e r  b e s t u u r  |  2 0 1 7

8.2. Werkingsgebied

8.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Psychosociaal hulpverleningsnetwerk is gelinkt aan interventies en noodplanning. Hetzelfde advies wordt 
voorgesteld. Het is aangewezen om dit eveneens op een grotere regionale schaal uit te bouwen (vb. via 
hulpverleningszone Midwest).
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9. Project RIHO - SEAS 

9.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Project RIHO - SEAS

Contactpersoon Barbara Bourdeau – Van Hoecke Sabine – Declerck Andy
Barbara.bourdeau@politiezoneriho.be
Sabine.vanhoecke@politiezoneriho.be 
Andy.declerck@poltiezoneriho.be 

Coördinaten contactpersoon 0498/88.54.96 – 0474/55.44.51 – 0498/88.55.16

Domein Veiligheidszorg

Kernopdracht Uitwerken van 1 dynamische evenementenbeheersing- en risico-
analysetool die geschikt is voor zowel gemeente, Politiezone als 
hulpverleningszone (zie bijlage samenwerkingsovereenkomst).

Type SWV Dienstverleningsnetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek 

Juridische vorm NVT

Inhoudelijke partners Gemeenten Roeselare – Izegem – Hooglede – Staden – Moorslede 
– Lichtervelde
(Buiten Midwest: Zonnebeke –De Haan en Politiezone Arro Ieper)

Financieel

Kader/erkenning KB 16 februari 2006 betreffende nood- en interventieplanning; 
Risicoanalyse

Initiatiefnemer Politiezone RIHO – dienst Noodplanning

Jaar oprichting 2015

Aantal gemeenten 10 + Politiezone Arro Ieper 

Werkingsgebied Gemeenten Roeselare – Izegem – Hooglede – Staden – Moorslede 
– Lichtervelde
(Buiten Midwest: Zonnebeke – De Haan en Politiezone Arro Ieper)

Zetel Roeselare

Personeel 2

VTE In functie van de vraag en de opdrachten

opmerkingen/aanvullingen op info studie
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9.2. Werkingsgebied

9.3. Voorstel aan Midwestoverleg 
SEAS is een tool gelinkt aan interventies en noodplanning. Hetzelfde advies wordt voorgesteld. Het is aangewezen 
om dit eveneens op een grotere regionale schaal uit te bouwen (vb. via hulpverleningszone Midwest).
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burgemeesters regio Roeselare-Tielt
MIDWESTOVERLEG

Interlokale Vereniging Associatie Midwest

Midwestoverleg cluster GIS, ICT en digitalisering
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1. Intergemeentelijke GIS-coördinator

1.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Intergemeentelijke GIS-coördinator

Contactpersoon Wouter Verhelst

Coördinaten contactpersoon 0476/78.73.22 ; w.verhelst@wvi.be

Domein GIS

Kernopdracht 6 gemeenten (Ledegem, Lichtervelde, Ruiselede,  Tielt, Wielsbeke, 
Wingene) ondersteunen in de wettelijke opdrachten m.b.t. GIS 
werking. Het uitbouwen van een dienstverlening van de gemeenten 
naar de inwoners toe. Daarnaast wordt een regionale ondersteuning 
uitgebouwd.

Type SWV

Interorganisatorische vorm

Juridische vorm ingebed in de ILV Associatie Midwest

Inhoudelijke partners

Financieel financiering 1 VTE door 16 gemeenten

Kader/erkenning

Initiatiefnemer ILV Associatie Midwest

Jaar oprichting maart 2015

Aantal gemeenten 16

Werkingsgebied regio Midden-West-Vlaanderen

Zetel streekhuis, WVI, 6 gemeenten

Personeel 1

VTE 1

opmerkingen/aanvullingen op info studie
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1.2. Werkingsgebied

1.3. Voorstel aan Midwestoverleg
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Midwestoverleg cluster cultuur
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1. BIE

1.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband BIE

Contactpersoon Nele Provoost

Coördinaten contactpersoon 0496/80.82.85; nele@bienet.be

Domein Cultuur en vrije tijd

Kernopdracht Erfgoed, cultuur en bibliotheken

Type SWV Dienstverleningsnetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek (semi-privaat)

Juridische vorm Projectvereniging

Inhoudelijke partners 7 besturen (per gemeente 1 schepen en 1 oppositielid), betrokken 
ambetaren (cubeco’s, bibliothecarissen en cultuurmedewerkers) en 
middenveld (vrijwilligers, erfgoed en socio-culturele verenigingen)

Financieel Financiering gebeurt op vandaag per deelwerking; 
TERF: € 246.946 van Vlaanderen + € 100.000 van de 7 gemeenten; 
RADAR: € 85.000 van Vlaanderen + € 25.000 van de gemeenten; 
BRoeRE: 0,05 euro/inwoner + provinciale loonsubsidie digicoach 
(tot eind 2017); 
UiTinMidwest: € 43.000 van Vlaanderen + € 50.000 van de 
gemeenten

Kader/erkenning Decreet Intergemeentelijke Samenwerking; 
TERF: Cultureel-erfgoeddecreet; 
RADAR: Onroerend erfgoeddecreet; 
UiTinMidwest: Decreet lokaal cultuurbeleid

Initiatiefnemer Roeselare, Izegem

Jaar oprichting 2008 (veranderde in 2012 naar de naam BIE)

Aantal gemeenten 7

Werkingsgebied Izegem, Roeselare, Staden, Hooglede, Ingelmunster, Lichtervelde, 
Moorslede, Ledegem (BROERE)

Zetel Botermarkt 2, Roeselare; correspondentieadres: Zuidstraat 3, 
Roeselare

Personeel 9

VTE 7,3 (TERF: 2,85; RADAR: 1,6; BRoeRe: 1; UiTinMidwest: 1; 
coördinatie en administratie: 0,85)
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Naam samenwerkingsverband BIE

opmerkingen/aanvullingen op info studie Projectvereniging BIE, een intergemeentelijk samenwerkingsver-
band rond cultuur, erfgoed en bibliotheken, bestaat op vandaag uit 
vier deelwerkingen: TERF, RADAR, BRoeRE, UiTinMidwest.  

BIE zorgt ook voor de inhoudelijke aansturing van IGA Midwest. 

Erfgoedcel TERF (° 2008): werkt rond cultureel erfgoed in de regio. 

Cultureel erfgoed = roerend erfgoed + immaterieel erfgoed. 

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst RADAR (° 2010): werkt 
en adviseert rond bouwkundig, archeologisch en landschappelijk 
erfgoed. 

BRoeRE (° 2006):  regionaal bibliotheeksamenwerkingsverband; 
zetten samen projecten op, lieten in 2016 een beleidsnota opmaken 
door Möbius om bibliotheken breder te positioneren. Momenteel 
werkt 1 digicoach voor de 8 bibliotheken (7 + Ledegem) via een 
loonsubsidie van de provincie.

UiTinMidwest (° 2014): afstemming van cultuuraanbod en -cultuur-
communciatie op regionaal niveau.     

1.2. Werkingsgebied
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1.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Er wordt voorgesteld om de werking van BIE in te kantelen in de Midwest-werking. Hiervoor werd een uitgebreide 
nota opgemaakt. Deze is terug te vinden in bijlage. Mits aan een aantal randvoorwaarden voldaan wordt, is een 
inkanteling van de werking van BIE in de toekomstige dienstverlenende vereniging Midwest haalbaar. 

In de volgende legislatuur kan via de cluster cultuur een aparte clusterwerking BIE/BART opgestart worden. Deze 
punten worden systematisch geagendeerd op het Midwestoverleg. De betrokken schepenen kunnen in deze aparte 
cluster de werking voorbereiden. De beslissingsbevoegdheid komt bij het Midwest-niveau te liggen. 

Wat betreft de betrokkenheid van Dentergem bij de verdere regionale samenwerking, ligt het engagement bij het 
bestuur/de burgemeester (zie bijlage ‘nota Midwest20170607’). 
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2. Erfgoed regio Tielt (status 2013)

2.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Erfgoed regio Tielt (status 2013)

Contactpersoon Frieda De Koninck/Pieter Santens

Coördinaten contactpersoon 0494/50.28.83; frieda.dekoninck@west-vlaanderen.be

Domein Cultuur en vrije tijd

Kernopdracht Initiatieven m.b.t. erfgoed uitwerken; momenteel nog in volle 
voorbereiding;

Op korte termijn trachten zowel inhoudelijk als structureel
voorstellen te doen om een mogelijke samenwerking te concretise-
ren en die eventueel kan resulteren in een aanvraag voor een
erfgoedconvenant (Vlaamse subsidiëring). In dit laatste geval zal
er zeker ook een juridische samenwerkingsstructuur (projectvereni-
ging) moeten opgericht worden. De 3 hoofdkenmerken van het
project zijn:
• Het gaat om mondeling, immaterieel erfgoed.
• Het gaat om het dagelijkse, landelijke leven van kinderen tussen 
1930 en 1960.
• Het gaat niet alleen om de kinderen van toen maar ook om kinde-
ren, jongeren, volwassenen en senioren van nu van wie dit gemeen-
schappelijk erfgoed is. M.a.w. het is een intergenerationeel project.

Met het project willen we volgende doelstellingen bereiken:
• Mondeling erfgoed inventariseren en bewaren voor de toekomstige
generaties;
• Alle inwoners uit de regio bewust maken van hun gemeenschap-
pelijk erfgoed;
• Intergenerationeel leren;
• De regionale culturele-erfgoedgemeenschap versterken;
• Intergemeentelijke samenwerking bevorderen.

Er zijn 7 gemeenschappelijke acties gepland in het kader van dit
project:
• Inventarisatie en registratie van ‘bevoorrechte getuigen’;
• Onderzoek in lokale en regionale collecties;
• Een website en ontsluiting van het beeldmateriaal op langere
termijn;
• Een reizende educatieve tool op basis van een boerenkar;
• Een rondreizende tentoonstelling;
• Een erfgoeddocumentaire;
• Intergenerationele namiddagen ‘kinderen van toen/kinderen van
nu’ + afsluitende ronde tafel + inspiratieboekje.

Type SWV ontwikkelingsnetwerk

Interorganisatorische vorm publiek publiek

Juridische vorm opgericht in 2012

Inhoudelijke partners gemeenten

Financieel provincie en Europa

Kader/erkenning evt. Vlaanderen

Initiatiefnemer Leader - provincie

Jaar oprichting 2010 => 2012

Aantal gemeenten 8
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Naam samenwerkingsverband Erfgoed regio Tielt (status 2013)

Werkingsgebied Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt,
Wielsbeke, Wingene

Zetel streekhuis Roeselare, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare

Personeel

VTE

opmerkingen/aanvullingen op info studie
Frieda De Coninck. Project opgestart in augustus 2012. 60% 
financiering via Leader (Europese middelen) omdat 60% van het 
werkgebied overeenkomt met het werkgebied van Leader. Overige 
financiering via PDPO as 3 (Europese middelen) en de provincie. 
Werkingsgebied is arrondissement Tielt zonder Ardooie. Project 
loopt voor 2 jaar (start augustus 2012, einde augustus 2014). 
Leaderprojecten lopen af midden 2013. De financiële bijdrage van 
de gemeenten bestaat uit een vast deel (€ 666) en een deel op 
basis van het inwonersaantal.

overzicht financiering
Leader Tielts plateau 30,02% - €   47.652,87

Europese cofinanciering 14,46% - €   22.957,21

Vlaamse cofinanciering

provinciale cofinanciering

eigen inbreng €   66.205,68

inbreng gemeenten €   21.947,77

totale projectkost (2 jaar) € 158.763,53
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2.2. Werkingsgebied

2.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Deze samenwerking was projectmatig en werd in 2012 stopgezet. Inkanteling is niet aan de orde.
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3. BART

3.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband BART (bibliotheken regio Tielt)

Contactpersoon Patrick Vanden Berghe (bibliothecaris Pittem)

Coördinaten contactpersoon Patrick Vanden Berghe: 051/46.03.77; 
patrick.vandenberghe@pittem.be

Domein Cultuur en vrije tijd

Kernopdracht Bibliotheek Arrondissement Regio Tielt. Betreft een los samenwer-
kingsverband en is gericht op het samen organiseren, inrichten van
bepaalde activiteiten zoals bvb. de bibliotheekweek, samenwerking
op het vlak van promotie, werken met wisselcollecties (vooral voor
strips).

Type SWV Ontwikkelingsnetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek publiek

Juridische vorm Feitelijke vereniging

Inhoudelijke partners Gemeenten (bibliotheken)

Financieel Niet van toepassing

Kader/erkenning Niet van toepassing

Initiatiefnemer Gemeenten (bibliotheken)

Jaar oprichting

Aantal gemeenten 7

Werkingsgebied Wielsbeke, Dentergem, Meulebeke, Tielt, Wingene, Oostrozebeke,
Pittem

Zetel Niet van toepassing

Personeel Valt onder reguliere werking

VTE Valt onder reguliere werking

opmerkingen/aanvullingen op info studie
BART is vragende partij om geïntergreerd te worden in de koepel 
van de ILV Associatie Midwest. Er werd een visie en beleidsplan 
uitgewerkt voor de komende legislatuur. Hebben ook voorstel 
van financiering (combinatie forfait en inwonersaantal); middelen 
komen uit reguliere werking bibliotheken. Dit proces wordt mee 
bekeken door de stuurgroep Midwest-erfgoed die in juni 2013 werd 
opgestart.

Bij het onderzoek van een mogelijke inkanteling van BIE in de 
Midwest-werking, wordt de werking van BART eveneens mee ge-
nomen. Recent zijn er contacten en overleg geweest tussen BART 
en BROERE. Hierbij wordt nagegaan welke stappen er mogelijk zijn 
om de werking van beide samenwerkingsverbanden op elkaar af te 
stemmen.
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3.2. Werkingsgebied

3.3. Voorstel aan Midwestoverleg
De werking van BROERE, dat onderdeel is van BIE, wordt ingekanteld in de toekomstige dienstverlenende 
vereniging. Gelijklopend kan de werking van BART eveneens afgestemd en opgenomen worden in de Midwest-
werking.
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4. Gewestelijke sportwerking

4.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Gewestelijke sportwerking (GSW)

Contactpersoon Jesco Tack, Ledegem

Coördinaten contactpersoon sportdienst@ledegem.be

Domein Vrije tijd

Kernopdracht Burensportdienst - overleg tussen sportfunctionarissen

Type SWV Informatienetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek - publiek

Juridische vorm interlokale vereniging

Inhoudelijke partners gemeenten

Financieel € 0,025/inwoner met een minimum van € 250. Provinciale subsidie 
volgens activiteit

Kader/erkenning Decreet intergemeentelijke samenwerking

Initiatiefnemer Provincie

Jaar oprichting 1984

Aantal gemeenten 5

Werkingsgebied Ledegem, Lendelede, Wevelgem, Wervik, Menen

Zetel varieert per jaar

Personeel geen eigen personeel, ondersteuning gebeurt door vrijstelling van 
eigen gemeentelijke sportfunctionarissen

VTE

opmerkingen/aanvullingen op info studie
De schepenen komen 1 tot 2 keer per jaar samen. Er is een aanbod 
voor senioren en een aanbod voor personen met een beperking.
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4.2. Werkingsgebied

4.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Door de afslanking van de provinciale bevoegdheden stopt deze subsidie vanaf 1 januari 2018. Mogelijks zou Sport 
Vlaanderen (vroeger BLOSO) wel verdere (financiële) ondersteuning bieden maar dit werd nog niet bevestigd. 
Deze € 3.000 zijn belangrijke werkingsmiddelen vnl. voor het organiseren van grote events. De vraag stelt zich of 
het nog nodig is om deze bestaande werking nog steeds in stand te houden.

Het wegvallen van de provinciale subsidie kan een hefboom bieden om op regionaal niveau een samenwerking 
op te starten. Wanneer de vraag vanuit de sportwerking komt om de provinciale subsidie door de gemeenten te 
ondervangen, wordt gepleit om hierop niet in te gaan. De sportwerking wordt bij voorkeur op regionale schaal via de 
dienstverlenende vereniging Midwest georganiseerd. Dit kan het ook mogelijk maken om tussen de sportdiensten 
personeel te delen (vb. in geval van ziekte), wat nu niet gebeurt.
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5. Midden-West-Vlaams Overleg voor de sport (MIVOS)

5.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Midden-West-Vlaams Overleg voor de Sport (MIVOS)

Contactpersoon Kristof Devriendt (sportfunctionaris Hooglede)

Coördinaten contactpersoon 051/23.13.97

Domein Cultuur en vrije tijd

Kernopdracht Burensportdienst- overleg tussen sportfunctionarissen

Type SWV Informatienetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek - publiek

Juridische vorm Interlokale vereniging

Inhoudelijke partners Gemeenten (ambtenaren)

Financieel De financiële bijdrage is verminderd naar € 250 per gemeente; de 
bus voor wandeltochten voor senioren worden door de gemeenten 
betaald (circa € 400).
Provinciale subsidie € 3.000 voor het laatste jaar (subsidie stopt op 
1 januari 2018).
Ondersteuning door Sport Vlaanderen (vroegere Bloso) bij 
projecten.

Kader/erkenning Decreet intergemeentelijke samenwerking

Initiatiefnemer Provincie

Jaar oprichting 1997

Aantal gemeenten 8 besturen zijn aangesloten. Gistel heeft niet langer een sportfuncti-
onaris. De deelname van Gistel is bijgevolg beperkt.

Werkingsgebied Hooglede, Lichtervelde, Kortemark, Koekelare, Ichtegem, Gistel, 
Oudenburg, Diksmuide

Zetel Kortemark

Personeel geen eigen personeel, inzet van sportfunctionarissen

VTE 0

opmerkingen/aanvullingen op info studie
Er zijn 8 bijeenkomsten per jaar, waarvan 2 met de schepenen 
erbij. Mivos organiseert o.a. een wandeldag voor senioren en een 
ladiesnight.
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5.2. Werkingsgebied

5.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Door de afslanking van de provinciale bevoegdheden stopt deze subsidie vanaf 1 januari 2018. Mogelijks zou Sport 
Vlaanderen (vroeger BLOSO) wel verdere (financiële) ondersteuning bieden maar dit werd nog niet bevestigd. 
Deze € 3.000 zijn belangrijke werkingsmiddelen vnl. voor het organiseren van grote events. De vraag stelt zich of 
het nog nodig is om deze bestaande werking nog steeds in stand te houden.

Het wegvallen van de provinciale subsidie kan een hefboom bieden om op regionaal niveau een samenwerking 
op te starten. Wanneer de vraag vanuit de sportwerking komt om de provinciale subsidie door de gemeenten te 
ondervangen, wordt gepleit om hierop niet in te gaan. De sportwerking wordt bij voorkeur op regionale schaal via de 
dienstverlenende vereniging Midwest georganiseerd. Dit kan het ook mogelijk maken om tussen de sportdiensten 
personeel te delen (vb. in geval van ziekte), wat nu niet gebeurt.
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6. Regionaal Sportoverleg

6.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband regionaal sportoverleg (RSOiv)

Contactpersoon Krist Vandesompele

Coördinaten contactpersoon 051/31.39.13

Domein Cultuur en vrije tijd

Kernopdracht Burensportdienst - overleg tussen sport-functionarissen

Type SWV Informatienetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek - publiek

Juridische vorm Interlokale vereniging

Inhoudelijke partners Gemeenten (ambtenaren)

Financieel Financiële ondersteuning door Sport Vlaanderen per activiteit voor 
bv. seniorendag (tot € 3.000 aan facturen kan ingediend worden).
Provinciale subsidie € 3.000/jaar.
Geen gemeentelijke bijdrage, wel tussenkomst voor bussen en de 
G-sportdag.

Kader/erkenning Decreet intergemeentelijke samenwerking

Initiatiefnemer Provincie

Jaar oprichting 1983

Aantal gemeenten 10

Werkingsgebied Ardooie, Dentergem, Ingelmunster, Meulebeke, Oostrozebeke, 
Pittem, Ruiselede, Wingene, Izegem, Tielt

Zetel Ingelmunster

Personeel geen eigen personeel

VTE

opmerkingen/aanvullingen op info studie
Maandelijkse bijeenkomsten, waarvan één keer per jaar met de 
schepenen. Het voorzitterschap wisselt jaarlijks. RSO organiseert 
o.a. een seniorendag, G-sport-tweedaagse voor mensen met au-
tisme, summerdance e RS-Olympics.
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6.2. Werkingsgebied

6.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Door de afslanking van de provinciale bevoegdheden stopt deze subsidie vanaf 1 januari 2018. Mogelijks zou Sport 
Vlaanderen (vroeger BLOSO) wel verdere (financiële) ondersteuning bieden maar dit werd nog niet bevestigd. 
Deze € 3.000 zijn belangrijke werkingsmiddelen vnl. voor het organiseren van grote events. De vraag stelt zich of 
het nog nodig is om deze bestaande werking nog steeds in stand te houden.

Het wegvallen van de provinciale subsidie kan een hefboom bieden om op regionaal niveau een samenwerking 
op te starten. Wanneer de vraag vanuit de sportwerking komt om de provinciale subsidie door de gemeenten te 
ondervangen, wordt gepleit om hierop niet in te gaan. De sportwerking wordt bij voorkeur op regionale schaal via de 
dienstverlenende vereniging Midwest georganiseerd. Dit kan het ook mogelijk maken om tussen de sportdiensten 
personeel te delen (vb. in geval van ziekte), wat nu niet gebeurt.
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7. Vereniging voor intercommunaal sportoverleg (VISO)

7.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Vereniging voor intercommunaal Sportoverleg (VISO)

Contactpersoon Stefaan Degryse

Coördinaten contactpersoon 051/77 85 17

Domein Vrije tijd en cultuur

Kernopdracht De oorspronkelijke bedoeling was om het sportcentrum van 
Moorslede te promoten.
Dit groeide uit tot een overleg met de sportfunctionarissen.

Type SWV Informatienetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek - publiek

Juridische vorm Interlokale vereniging

Inhoudelijke partners Gemeenten (ambtenaren)

Financieel Elke gemeente draagt € 750/jaar bij.
Provinciale ondersteuning € 3.000/jaar.
Projectsubsidie via Sport Vlaanderen.

Kader/erkenning Decreet intergemeentelijke samenwerking

Initiatiefnemer Provincie

Jaar oprichting 1985

Aantal gemeenten 4

Werkingsgebied Staden, Moorslede, Houthulst, Langemark - Poelkapelle

Zetel Moorslede

Personeel 0

VTE 0

opmerkingen/aanvullingen op info studie
De schepen van gemeente die een vergadering organiseert, zit de 
vergadering voor. 2 keer per jaar worden de schepenen uitgenodigd.

VISO ondersteunt o.a. het judotornooi en de senioren-
sportdag. Daarnaast is er een ambtenarensportdag en een 
petanquekampioenschap.



49M i d w e s t o v e r l e gc l u s t e r  c u l t u u r  |  2 0 1 7

7.2. Werkingsgebied

7.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Door de afslanking van de provinciale bevoegdheden stopt deze subsidie vanaf 1 januari 2018. Mogelijks zou Sport 
Vlaanderen (vroeger BLOSO) wel verdere (financiële) ondersteuning bieden maar dit werd nog niet bevestigd. 
Deze € 3.000 zijn belangrijke werkingsmiddelen vnl. voor het organiseren van grote events. De vraag stelt zich of 
het nog nodig is om deze bestaande werking nog steeds in stand te houden.

Het wegvallen van de provinciale subsidie kan een hefboom bieden om op regionaal niveau een samenwerking 
op te starten. Wanneer de vraag vanuit de sportwerking komt om de provinciale subsidie door de gemeenten te 
ondervangen, wordt gepleit om hierop niet in te gaan. De sportwerking wordt bij voorkeur op regionale schaal via de 
dienstverlenende vereniging Midwest georganiseerd. Dit kan het ook mogelijk maken om tussen de sportdiensten 
personeel te delen (vb. in geval van ziekte), wat nu niet gebeurt.
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8. Burensportdienst (status 2013)

8.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Burensportdienst (status 2013)

Contactpersoon Francky Platteau, Doorniksesteenweg 226, 8580 Avelgem

Coördinaten contactpersoon 056/65.30.60 sport@avelgem.be

Domein vrije tijd en cultuur

Kernopdracht

Type SWV

Interorganisatorische vorm

Juridische vorm

Inhoudelijke partners Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Spiere-Helkijn,
Waregem, Wielsbeke en Zwevegem

Financieel

Kader/erkenning

Initiatiefnemer

Jaar oprichting

Aantal gemeenten

Werkingsgebied

Zetel Deerlijk

Personeel

VTE geen

opmerkingen/aanvullingen op info studie Max € 3.000 provincie voor samenwerkingsverband met con-
crete afspraken met provincie. Geen directe bijdrage vanuit de 
gemeenten.
Bij activiteiten wordt wel een inschrijvingsprijs aangerekend. Is ILV,
statuten hernieuwd. Om de twee jaar aanduiding van een voorzit-
tende gemeente.
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8.2. Werkingsgebied

8.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Door de afslanking van de provinciale bevoegdheden stopt deze subsidie vanaf 1 januari 2018. Mogelijks zou Sport 
Vlaanderen (vroeger BLOSO) wel verdere (financiële) ondersteuning bieden maar dit werd nog niet bevestigd. 
Deze € 3.000 zijn belangrijke werkingsmiddelen vnl. voor het organiseren van grote events. De vraag stelt zich of 
het nog nodig is om deze bestaande werking nog steeds in stand te houden.

Het wegvallen van de provinciale subsidie kan een hefboom bieden om op regionaal niveau een samenwerking 
op te starten. Wanneer de vraag vanuit de sportwerking komt om de provinciale subsidie door de gemeenten te 
ondervangen, wordt gepleit om hierop niet in te gaan. De sportwerking wordt bij voorkeur op regionale schaal via de 
dienstverlenende vereniging Midwest georganiseerd. Dit kan het ook mogelijk maken om tussen de sportdiensten 
personeel te delen (vb. in geval van ziekte), wat nu niet gebeurt.
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9. Intergemeentelijke archiefdienst Midwest archiefteam (IGA)

9.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Intergemeentelijke archiefdienst Midwest (IGA)

Contactpersoon Leen Breyne

Coördinaten contactpersoon 0497/36.70.14; leen@bienet.be

Domein archiefbeheer

Kernopdracht lokaal archiefbeheer van 6 gemeente- en OCMW-archieven

Type SWV dienstverleningsnetwerk

Interorganisatorische vorm

Juridische vorm intergemeentelijke dienst/samenwerking

Inhoudelijke partners Midwestoverleg, Projectvereniging BIE, Provinciaal Archief West-
Vlaanderen, secretarissen aangesloten lokale besturen

Financieel tijdelijke weddesubsidiëring door Provincie West-Vlaanderen voor 
de eerste drie opeenvolgende jaren (jaarlijkse subsidie bedraagt ten 
hoogste 60% van de brutowedde en dit tot een maximaal bedrag 
van 19.800 euro), inbreng aangesloten lokale besturen, over-
headkosten en kosten inhoudelijke werking worden betaald door 
Projectvereniging BIE en daarna doorgefactureerd aan de aange-
sloten lokale besturen

Kader/erkenning Provinciaal reglement voor tijdelijke subsidiëring van het lokale ar-
chiefbeheer in West-Vlaanderen, Vlaams Archiefdecreet 9 juli 2010

Initiatiefnemer MidwestOverleg

Jaar oprichting 2015

Aantal gemeenten 6

Werkingsgebied Izegem, Ledegem, Hooglede, Moorslede, Wielsbeke, Wingene

Zetel correspondentieadres: Projectvereniging BIE, Zuidstraat 3, 8800 
Roeselare

Personeel 3

VTE 3

opmerkingen/aanvullingen op info studie IGA trekt de Intervisiegroep Midwest - archief (kennis- en expertise-
deling op Midwestniveau)
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9.2. Werkingsgebied

9.3. Voorstel aan Midwestoverleg
De werking van het intergemeentelijk archiefteam is reeds ingebed in de werking van het Midwestoverleg via de 
stad Izegem. Inkanteling in de toekomstige dienstverlenende vereniging is aangewezen.
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10. STAP Roeselare

10.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Stedelijke academie voor podiumkunsten “Adriaan Willaert”� 
(afgekort “STAP Roeselare”)

Contactpersoon Dirk Lievens (directeur), Geert Acke (adjunct-directeur)

Coördinaten contactpersoon 051/26.17.40;  info@staproeselare.be

Domein Vorming

Kernopdracht deeltijds kunstonderwijs (muziek, woord en dans), gesubsidieerd 
door de Vlaamse Overheid

Type SWV Ontwikkelingsnetwerk

Interorganisatorische vorm publiek - publiek

Juridische vorm Feitelijke vereniging

Inhoudelijke partners 8 Gemeenten

Financieel Gemeenten

Kader/erkenning Samenwerkingsovereenkomst

Initiatiefnemer

Jaar oprichting

Aantal gemeenten 8

Werkingsgebied Roeselare, Hooglede, Koekelare, Kortemark, Ledegem, 
Lichtervelde, Moorslede, Staden

Zetel Roeselare

Personeel +/- 135

VTE +/-  75

opmerkingen/aanvullingen op info studie
Het structureel samenwerkingsverband tussen STAP en SASK  is 
niet meer van toepassing. Ook tussen academies in de regio is er 
geen structurele samenwerking. Occasionele samenwerkingen en 
sporadisch overleg tussen directies zijn er wel, maar dan vooral in 
functie van praktische noden of gezamenlijke projecten.

website : www.staproeselare.be
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10.2. Werkingsgebied

10.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Een inkanteling van de stedelijke academie voor podiumkunsten ‘Adriaan Willaert’ (afgekort STAP Roeselare), is 
niet zinvol. Deze organisatie functioneert autonoom.
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11. Stedelijke academie voor schone kunsten (status 2013)

11.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Stedelijk academie voor schone kunsten (status 2013)

Contactpersoon Carl Segaert (directeur)

Coördinaten contactpersoon 051/20.30.29; info@saskroeselare.be

Domein Vorming

Kernopdracht

Type SWV Dienstverleningsnetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek-publiek

Juridische vorm Feitelijke vereniging

Inhoudelijke partners Gemeenten

Financieel Gemeenten

Kader/erkenning Samenwerkingsovereenkomst

Initiatiefnemer

Jaar oprichting

Aantal gemeenten 6

Werkingsgebied Izegem, Lichtervelde, Hooglede, Ledegem, Moorslede, Staden

Zetel Leenstraat 14 te Roeselare

Personeel 48

VTE

opmerkingen/aanvullingen op info studie
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11.2. Werkingsgebied

11.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Een inkanteling van de stedelijke academie voor podiumkunsten ‘Adriaan Willaert’ (afgekort STAP Roeselare), is 
niet zinvol. Deze organisatie functioneert autonoom.
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12. Stedelijke academie voor muziek en woord Izegem

12.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Stedelijke academie voor muziek en woord Izegem

Contactpersoon Wim Belaen

Coördinaten contactpersoon Wim.belaen@izegem.be
°09/10/1967
Directeur
Art’Iz, Kunstacademie regio Izegem

Domein Deeltijds Kunstonderwijs
Muziek-Woord-Beeldende Kunst

Kernopdracht Onderwijs en occasionele projecten

Type SWV Filialen in Ardooie, Ingelmunster, Lendelede, Oostrozebeke en Sint-
Eloois-Winkel (Ledegem)

Interorganisatorische vorm Inrichtende Macht Izegem, vertegenwoordiging in de adviesraad 
van alle filiaalgemeentes Beslissingen i.v.m. met de filialen in over-
leg met de bevoegde verantwoordelijken van de filiaalgemeentes

Juridische vorm Deeltijds Kunstonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Inhoudelijke partners Verenigingsleven: koren, orkesten, verenigingen beeldende kunst

Financieel Gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, extra subsidie door 
de stad Izegem en de gemeentes met filialen

Kader/erkenning Deeltijds Kunstonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, 
Inrichtende Macht: stad Izegem

Initiatiefnemer J. Hanouille

Jaar oprichting 1939

Aantal gemeenten 6

Werkingsgebied Izegem- Ardooie – Ingelmunster – Lendelede – Oostrozebeke 
– Sint-Eloois-Winkel

Zetel Kruisstraat 13, Izegem

Personeel 1 directeur
3 administratieve medewerkers
78 leerkrachten
6 toezichters

VTE ongeveer 39

opmerkingen/aanvullingen op info studie
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12.2. Werkingsgebied

12.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Een inkanteling van de stedelijke academie voor muziek en woord Izegem, is niet zinvol. Deze organisatie 
functioneert autonoom.
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Midwestoverleg cluster economie
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1. Forum lokale werkgelegenheid Izegem (status 2013)

1.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Forum lokale werkgelegenheid Izegem (status 2013)

Contactpersoon Luc Guillemin

Coördinaten contactpersoon 051/33.62.15; luc.guillemin@vdab.be

Domein werk

Kernopdracht overleg- en aviesorgaan in fucntie van het lokaal werkgelegenheids-
bleid, via lokale samenwerkingsovereenkomst

Type SWV ontwikkelingsnetwerk

Interorganisatorische vorm publiek-(semi)privaat

Juridische vorm feitelijke vereniging

Inhoudelijke partners gemeenten (vaak schepenen), VDAB, OCMW’s, PWA’s, sociale
partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) + lokale actoren,
SERR

Financieel Geen

Kader/erkenning VDAB-decreet, partnerschapsverdrag VVSG, Vlaamse en federale
overheid

Initiatiefnemer Vlaanderen

Jaar oprichting 2001

Aantal gemeenten 2

Werkingsgebied Izegem, Ingelmunster

Zetel Izegem

Personeel 0

VTE 0-Jan

opmerkingen/aanvullingen op info studie
Geen actieve werking, geen bijeenkomsten in 2012



63M i d w e s t o v e r l e gc l u s t e r  e c o n o m i e  |  2 0 1 7

1.2. Werkingsgebied

1.3. Voorstel aan Midwestoverleg
De werkwinkel/forum lokale werkgelegenheid regio X (afhankelijk van de fiche die je opmaakt) is niet meer actief. 
VDAB neemt hierin geen actieve rol meer in.  Als beleidsinstrument is het forum niet meer actief. Het juridische 
document, de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst, werd nog niet opgeheven, aldus VDAB. Inkanteling in 
de Midwestwerking is bijgevolg niet aan de orde.

Binnen VDAB is een beweging lopende waarbij VDAB een aantal dienstverleningscentra wil openen (in de 
centrumsteden). Daarnaast wordt een aantal werkingen/antennepunten lokaal ingebed. De VDAB is zoekende waar 
en hoe dit kan. Overleg met de gemeenten is hiervoor nodig. Digitalisering van de processen en dienstverlening 
staat hierbij voorop.

Het is aangewezen om thema’s m.b.t. werkgelegenheid regionaal op te nemen.
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2. Forum lokale werkgelegenheid Roeselare (status 2013)

2.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Forum lokale werkgelegenheid Roeselare (status 2013)

Contactpersoon Ellen Coghe

Coördinaten contactpersoon 051/26.94.10; ecoghe@roeselare.be

Domein werk

Kernopdracht overleg- en aviesorgaan in functie van het lokaal werkgelegenheids-
bleid, via lokale samenwerkingsovereenkomst

Type SWV ontwikkelingsnetwerk

Interorganisatorische vorm publiek-(semi)privaat

Juridische vorm feitelijke vereniging

Inhoudelijke partners gemeenten (vaak schepenen), VDAB, OCMW’s, PWA’s, sociale
partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) + lokale actoren
(Tracee, Groep Intro, Mariasteen), SERR

Financieel geen

Kader/erkenning VDAB-decreet, partnerschapsverdrag gemeenten, Vlaamse en
federale overheid

Initiatiefnemer Vlaanderen

Jaar oprichting 2001

Aantal gemeenten 6

Werkingsgebied Ardooie, Hooglede, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden

Zetel Izegem

Personeel 0

VTE 0,00

opmerkingen/aanvullingen op info studie
Meest actieve werking van de drie fora lokale werkgelegenheid. 3 
tot 4 bijeenkomsten per jaar. Werkt op basis van een partnerschaps-
overeenkomst tussen federale en Vlaamse overheid en VVSG. Dit 
is een officieel intergemeentelijk adviesorgaan. Doel is adviesver-
lening rond alles wat met lokale werkgelegenheid te maken heeft. 
Ellen Coghe trekt als coördinator van de werkwinkel, dit forum. 
voorzitter is schepen sociale economie Roeselare. Mogelijke 
agendapunten vb. nieuwe wetgeving, organiseren en evalueren 
jobbeurs,... 15% tijdsbesteding van Ellen (agenda, verslag). Geen 
aparte financiering.
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2.2. Werkingsgebied

2.3. Voorstel aan Midwestoverleg
De werkwinkel/forum lokale werkgelegenheid regio X (afhankelijk van de fiche die je opmaakt) is niet meer actief. 
VDAB neemt hierin geen actieve rol meer in.  Als beleidsinstrument is het forum niet meer actief. Het juridische 
document, de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst, werd nog niet opgeheven, aldus VDAB. Inkanteling in 
de Midwestwerking is bijgevolg niet aan de orde.

Binnen VDAB is een beweging lopende waarbij VDAB een aantal dienstverleningscentra wil openen (in de 
centrumsteden). Daarnaast wordt een aantal werkingen/antennepunten lokaal ingebed. De VDAB is zoekende waar 
en hoe dit kan. Overleg met de gemeenten is hiervoor nodig. Digitalisering van de processen en dienstverlening 
staat hierbij voorop.

Het is aangewezen om thema’s m.b.t. werkgelegenheid regionaal op te nemen.
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3. Forum lokale werkgelegenheid Tielt (status 2013)

3.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Forum lokale werkgelegenheid Tielt (status 2013)

Contactpersoon Luc Guillemin

Coördinaten contactpersoon 051/33.62.15; luc.guillemin@vdab.be

Domein Werk

Kernopdracht Overleg- en aviesorgaan in fucntie van het lokaal werkgelegen-
heidsbleid, via lokale samenwerkingsovereenkomst

Type SWV Ontwikkelingsnetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek - (semi)privaat

Juridische vorm feitelijke vereniging

Inhoudelijke partners Gemeenten (vaak schepenen), VDAB, OCMW’s, RVA, vzw GTB
West-Vlaanderen, RvB PWA’s, ECV, ABVV, ACLVB, VOKA, Unizo,
Boerenbond, RESOC|SERR, Vaart

Financieel Geen

Kader/erkenning VDAB-decreet, partnerschapsverdrag gemeenten, Vlaamse en
federale overheid

Initiatiefnemer Vlaanderen

Jaar oprichting 2001

Aantal gemeenten 7

Werkingsgebied Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt,
Wingene

Zetel Tielt

Personeel 0

VTE 0

opmerkingen/aanvullingen op info studie
Vroegere voorzitter was Jan Mortier, bijeenkomst om de 6 weken. 
Nu nog geen signaal wie voorzitter is. Geen financiering, geen 
aparte personeelsleden.
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3.2. Werkingsgebied

3.3. Voorstel aan Midwestoverleg
De werkwinkel/forum lokale werkgelegenheid regio X (afhankelijk van de fiche die je opmaakt) is niet meer actief. 
VDAB neemt hierin geen actieve rol meer in.  Als beleidsinstrument is het forum niet meer actief. Het juridische 
document, de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst, werd nog niet opgeheven, aldus VDAB. Inkanteling in 
de Midwestwerking is bijgevolg niet aan de orde.

Binnen VDAB is een beweging lopende waarbij VDAB een aantal dienstverleningscentra wil openen (in de 
centrumsteden). Daarnaast wordt een aantal werkingen/antennepunten lokaal ingebed. De VDAB is zoekende waar 
en hoe dit kan. Overleg met de gemeenten is hiervoor nodig. Digitalisering van de processen en dienstverlening 
staat hierbij voorop.

Het is aangewezen om thema’s m.b.t. werkgelegenheid regionaal op te nemen.
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4. Consortium arbeidszorg (status 2013)

4.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Consortium arbeidszorg (status 2013)

Contactpersoon Els Plankaert Kringwinkel adjunct directeur

Coördinaten contactpersoon 051/24.49.14; 0486/24.72.57; 
els.planckaert@dekringwinkelmidwest.be

Domein Werk

Kernopdracht Stedelijk overleg met regionale partners; onderdeel van het netwerk
arbeidszorg Midden-West-Vlaanderen.

Type SWV

Interorganisatorische vorm Semi-privaat - semi-privaat

Juridische vorm Feitelijke vereniging

Inhoudelijke partners Vzw Werkspoor, vzw Kringwinkel, vzw Lochting, vzw Bieweg

Financieel Enerzijds convenant afgesloten met stad Roeselare (financiering
vanuit stedenfonds € 50.000) en Vlaanderen (Arbeidszorg eerste
ronde - erkenning sociale werkplaats, arbeidszorg meerbanenplan,
arbeidszorg doorstroomtrajecten) anderzijds.

Kader/erkenning Niet van toepassing, opgericht uit noodzaak. Vlaams budget te
beperkt, grotere nood aan arbeidszorg.

Initiatiefnemer Partners (4 vzw’s)

Jaar oprichting 2001

Aantal gemeenten 17

Werkingsgebied Personen moeten inwoner zijn van Roeselare maar kunnen tewerk-
gesteld worden in regio.

Zetel Roeselare

Personeel 0

VTE 0

opmerkingen/aanvullingen op info studie
Moeten x aantal uren (5.000 uren/jaar/organisatie) arbeidszorg reali-
seren in kader van subsidies .
Consortium is één gesprekspartner (alle partners m.b.t. arbeids-
zorg) voor de stad Roeselare en Vlaanderen. Op basis van duide-
lijke criteria.
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4.2. Werkingsgebied

4.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Dit is een overlegplatform van organisaties die arbeidszorg aanbieden. Dit platform is nog steeds actief. Op de 
stad Roeselare na die subsidieert via het stedenfonds, is er geen rechtstreekse betrokkenheid van de gemeenten. 
Actuele informatie werd opgevraagd maar nog niet ontvangen. Inkanteling is niet opportuun.
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5. Halte R

5.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Halte R

Contactpersoon Dominiek Six

Coördinaten contactpersoon 0494/68.27.75; dominiek@groepintro.be

Domein Werk (strafuitvoering)

Kernopdracht Personen die in aanraking komen met justitie en ervoor kiezen hun 
fout te herstellen door een alternatieve sanctie uit te voeren kunnen 
terecht bij Halte R. De uitvoering van de werkstraf kan gebeuren in 
één of andere dienst, vzw of museum, ofwel in het atelier van Halte 
R, waar gewerkt wordt aan projecten met een sterk maatschappelijk 
engagement. Opvolging van GAS gemeenschapsdienst.

Type SWV Dienstverleningsnetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek-(semi)privaat

Juridische vorm Feitelijke vereniging

Inhoudelijke partners Stad Roeselare, stad Kortrijk, Groep INTRO, justitiehuis Kortrijk, 
Brugge en Ieper, netwerk van stads- en staatsdiensten en vzw’s.

Financieel FOD justitie (€ 180.225,41), Kortrijk (samenwerkingsovereenkomst: 
€ 5.000), Roeselare (€ 49.830), Groep Intro (€ 25.679).

Kader/erkenning FOD justitie

Initiatiefnemer Roeselare/Groep INTRO

Jaar oprichting 1996

Aantal gemeenten 30

Werkingsgebied Roeselare, Izegem, Hooglede, Tielt, Beernem, Wingene, Ardooie, 
Lichtervelde, Ichtegem, Torhout, Gistel, Dentergem, Wielsbeke, 
Ingelmunster, Meulebeke,  Ieper,  Deerlijk, Kuurne, Lendelede, 
Avelgem, Kortrijk, Menen, Waregem, Harelbeke, Zwevegem, 
Anzegem, Wevelgem, Spiere-Helkijn, Vleteren, Poperinge, 
Langemark, Heuvelland, Zonnebeke, Staden, Moorslede

Zetel Roeselare

Personeel 4,00

VTE

opmerkingen/aanvullingen op info studie Financiering gemeenten Leiedal afgebouwd (uitz. Kortrijk, Deerlijk 
en Roeselare)
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5.2. Werkingsgebied

5.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Halte R bedient een werkingsgebied ruimer dan de regio Midden-West-Vlaanderen. Inkanteling is niet opportuun.
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6. Werkwinkel Roeselare (status 2013)

6.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Werkwinkel Roeselare (status 2013)

Contactpersoon Ellen Coghe

Coördinaten contactpersoon 051/26.94.10; ecoghe@roeselare.be

Domein Werk

Kernopdracht Info en persoonlijk advies over werk en opleiding

Type SWV Dientvereleningsnetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek-(semi)privaat

Juridische vorm feitelijke vereniging

Inhoudelijke partners VDAB, OCMW’s, stad Roeselare, PWA Roeselare, GTB vzw, lokale
partners, bouwkan, vzw tot uw dienst

Financieel Partners en Vlaamse overheid

Kader/erkenning Kaderovereenkomst 6 april 2000

Initiatiefnemer Vlaanderen

Jaar oprichting 2001

Aantal gemeenten 6

Werkingsgebied Ardooie, Hooglede, Lichtervelde, Moorslede, Staden, Roeselare

Zetel Roeselare

Personeel 1

VTE 1,00

opmerkingen/aanvullingen op info studie 1 werkwinkel per zorggebied. 
Zorggebied Roeselare = Roeselare, Moorslede, Staden, 
Lichtervelde, Hooglede, Ardooie 
Samenwerkingsverband van verschillende organisaties: VDAB, 
PWA (plaatselijk werkgelegenheidsagentschap), GTB (afdeling 
VDAB voor begeleiding van personen met arbeidshandicap) 

Doel: werkzoekenden met vragen begeleiden naar tewerkstelling 
In Roeselare: meer uitgebreide werking (vb. 50+). 
Ellen Coghe is coördinator. 
Financiering door stad Roeselare via stedenfonds. Vervult aantal 
taken voor stad als diensthoofd werk en sociale economie. 

Inbreng OCMW Roeselare van 1,5 equivalent, 
stad Roeselare 2,5 equivalenten, 
stad Roeselare (coördinator, stafmedewerker, administratief 
medewerker) 
VDAB is financieel beheerder. 

Financiering van 
€ 2.450 per VTE/jaar door iedere partner. 80% werkingsmiddelen, 
20% budget gebouwen financieren. 

VDAB legt bij om kosten voor gebouwen en ICT te dekken. Andere 
gemeenten dragen niet bij omdat zij geen effectief personeel in 
werkwinkel hebben.

In 2012 OCMW nog volwaardig partners 7,2 VTE , in 2013 naar 1,5
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6.2. Werkingsgebied

6.3. Voorstel aan Midwestoverleg
De werkwinkel/forum lokale werkgelegenheid regio X (afhankelijk van de fiche die je opmaakt) is niet meer actief. 
VDAB neemt hierin geen actieve rol meer in.  Als beleidsinstrument is het forum niet meer actief. Het juridische 
document, de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst, werd nog niet opgeheven, aldus VDAB. Inkanteling in 
de Midwestwerking is bijgevolg niet aan de orde.

Binnen VDAB is een beweging lopende waarbij VDAB een aantal dienstverleningscentra wil openen (in de 
centrumsteden). Daarnaast wordt een aantal werkingen/antennepunten lokaal ingebed. De VDAB is zoekende waar 
en hoe dit kan. Overleg met de gemeenten is hiervoor nodig. Digitalisering van de processen en dienstverlening 
staat hierbij voorop.

Het is aangewezen om thema’s m.b.t. werkgelegenheid regionaal op te nemen.
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7. Werkwinkel Izegem (status 2013)

7.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Werkwinkel Izegem (status 2013)

Contactpersoon Luc Guillemin

Coördinaten contactpersoon 051/33.62.15; luc.guillemin@vdab.be

Domein Werk

Kernopdracht Info en persoonlijk advies over werk en opleiding

Type SWV Dienstverleningsnetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek-(semi)privaat

Juridische vorm Feitelijke vereniging

Inhoudelijke partners VDAB, OCMW en stad Izegem, PWA Roeselare, GTB vzw, lokale
partners

Financieel Partners en Vlaamse overheid

Kader/erkenning Kaderovereenkomst 6 april 2000

Initiatiefnemer Vlaanderen

Jaar oprichting 2001

Aantal gemeenten 2

Werkingsgebied Izegem en Ingelmunster

Zetel

Personeel

VTE

opmerkingen/aanvullingen op info studie € 2.500 per VTE. 2 mensen gedurende 0,5 dag per week actief.
Geen bijdrage van Ingelmunster. Bijdrage Izegem = VTE = 4,7 *
2500 = € 11.750

bijdrage VDAB werkwinkel in 2013 = € 26.000
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7.2. Werkingsgebied

7.3. Voorstel aan Midwestoverleg
De werkwinkel/forum lokale werkgelegenheid regio X (afhankelijk van de fiche die je opmaakt) is niet meer actief. 
VDAB neemt hierin geen actieve rol meer in.  Als beleidsinstrument is het forum niet meer actief. Het juridische 
document, de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst, werd nog niet opgeheven, aldus VDAB. Inkanteling in 
de Midwestwerking is bijgevolg niet aan de orde.

Binnen VDAB is een beweging lopende waarbij VDAB een aantal dienstverleningscentra wil openen (in de 
centrumsteden). Daarnaast wordt een aantal werkingen/antennepunten lokaal ingebed. De VDAB is zoekende waar 
en hoe dit kan. Overleg met de gemeenten is hiervoor nodig. Digitalisering van de processen en dienstverlening 
staat hierbij voorop.

Het is aangewezen om thema’s m.b.t. werkgelegenheid regionaal op te nemen.
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8. Werkwinkel Tielt (status 2013)

8.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Werkwinkel Tielt (status 2013)

Contactpersoon Werkwinkel regio Tielt

Coördinaten contactpersoon Luc Guillemin

Domein 051/33.62.15, luc.guillemin@vdab.be

Kernopdracht Werk

Type SWV Info en persoonlijk advies over werk en opleiding

Interorganisatorische vorm Dienstverleningsnetwerk

Juridische vorm Publiek-(semi)privaat

Inhoudelijke partners Feitelijke vereniging

Financieel VDAB, OCMW en stad Tielt, PWA, GTB vzw, lokale partners

Kader/erkenning Partners en Vlaamse overheid

Initiatiefnemer Kaderovereenkomst 6 april 2000

Jaar oprichting Vlaanderen

Aantal gemeenten 2001

Werkingsgebied 7

Zetel Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt,
Wingene

Personeel Tielt

VTE

opmerkingen/aanvullingen op info studie Bijdrage VDAB in 2013 = € 16.356 (voor eerste jaarhelft) (lager dan
werkwinkel Izegem maar VDAB bezig gebouw).
VTE = 0,5 (GCB), 0,5 (OCMW Tielt), 0,85 PWA = 1,85 * 2500 = 
€ 4.625 bijdrage Tielt. Andere gemeenten betalen niet.
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8.2. Werkingsgebied

8.3. Voorstel aan Midwestoverleg
De werkwinkel/forum lokale werkgelegenheid regio X (afhankelijk van de fiche die je opmaakt) is niet meer actief. 
VDAB neemt hierin geen actieve rol meer in.  Als beleidsinstrument is het forum niet meer actief. Het juridische 
document, de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst, werd nog niet opgeheven, aldus VDAB. Inkanteling in 
de Midwestwerking is bijgevolg niet aan de orde.

Binnen VDAB is een beweging lopende waarbij VDAB een aantal dienstverleningscentra wil openen (in de 
centrumsteden). Daarnaast wordt een aantal werkingen/antennepunten lokaal ingebed. De VDAB is zoekende waar 
en hoe dit kan. Overleg met de gemeenten is hiervoor nodig. Digitalisering van de processen en dienstverlening 
staat hierbij voorop.

Het is aangewezen om thema’s m.b.t. werkgelegenheid regionaal op te nemen.
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9. Huis van het Leren West-Vlaanderen vzw (voorheen Comenes 

vzw)

9.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Huis van het Leren West-Vlaanderen vzw (voorheen Comenes 
vzw)

Contactpersoon Kelly Lebon (coördinator) / Carl Vereecke (Voorzitter)

Coördinaten contactpersoon 0474/25.73.60

Domein Vorming

Kernopdracht Alle initiatieven nemen of te ondersteunen met betrekking tot het 
levenslang en levensbreed leren, met bijzondere aandacht voor 
kansengroepen.

Type SWV Informatienetwerk

Interorganisatorische vorm Semi-privaat

Juridische vorm Vzw

Inhoudelijke partners CBE, CVO’s, Provincie, Agentschap integratie en inburgering, 
VDAB West-Vlaanderen, steden (Kortrijk, Roeselare, Oostende en 
Brugge), Syntra West

Financieel Projectsubsidies (ESF, AMIF, Erasmus+)
VDAB West-Vlaanderen 
Departement onderwijs 
Provincie West-Vlaanderen

Kader/erkenning

Initiatiefnemer

Jaar oprichting 2015

Aantal gemeenten

Werkingsgebied In gans de Provincie  West-Vlaanderen

Zetel Koning Leopold III laan 41, 8200 Brugge

Personeel 6

VTE 5,3

opmerkingen/aanvullingen op info studie
Met zitdagen in Ieper, Kortrijk, Roeselare, Brugge en Oostende

De consortia werden eind 2014 afgeschaft. Leerwinkel en 3 voor 
1 waren projecten van Comenes en vallen nu onder Huis van het 
Leren.
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9.2. Werkingsgebied

9.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Er is geen gemeentelijke financiering aan gekoppeld. Inkanteling is niet opportuun.



80 c l u s t e r  e c o n o m i e  |  2 0 1 7  M i d w e s t o v e r l e g

10. Regionaal Overlegplatform (ROP) Deeltijds Leren en Werken

10.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Regionaal overlegplatform (ROP) Deeltijds leren en werken

Contactpersoon Julie Verhooghe

Coördinaten contactpersoon 0494/53.54.75 ; julie.verhooghe@west-vlaanderen.be

Domein Vorming

Kernopdracht Trimestrieel overleg tussen alle partners betrokken bij de onderwijs-
vorm deeltijds leren en werken.

Type SWV Informatienetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek - (semi)privaat

Juridische vorm Feitelijke vereniging

Inhoudelijke partners RESOC|SERR Midden-West-Vlaanderen, CDO Roeselare, CDO
Lendelede, Syntra, CLB Roeselare, CLB Mandel & Leie, VDAB,
Stad en OCMW Roeselare, Groep Intro, ACV, ABVV, Unizo, VOKA,
kabinet van onderwijs

Financieel Reguliere werking SERR

Kader/erkenning Decreet ‘leren en werken’ 1 januari 2009

Initiatiefnemer RESOC|SERR Midden-West-Vlaanderen

Jaar oprichting 2009

Aantal gemeenten 16

Werkingsgebied regio Midden-West-Vlaanderen

Zetel

Personeel Deze ondersteuning valt onder de reguliere werking van de perso-
neelsleden van het RESOC.

VTE 0

opmerkingen/aanvullingen op info studie
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10.2. Werkingsgebied

10.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Het regionaal overlegplatform Deeltijds Leren en Werken is opgenomen in de reguliere werking van het RESOC 
Midden-West-Vlaanderen. Het RESOC is omgevormd naar een socio-economische adviesverlenend orgaan in 
functie van het Midwestoverleg. Via het RESOC wordt gerapporteerd over de werking van het ROP.
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11. Tot uw dienst vzw (voorheen vzw variant) (status 2013)

11.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Tot uw dienst vzw (voorheen vzw Variant) (status 2013)

Contactpersoon Bert Goethals

Coördinaten contactpersoon

Domein Werk

Kernopdracht Centrum opleiding en arbeidsbegeleiding regio (valt onder koepel-
organisatie leerwerkbedrijf West-Vlaanderen, samenwerking van 
5 over de provincie). Is omgevormd naar vzw De Dienstenwinkel 
vanwege het samengaan van vzw Variant met de poetsdienst PWA.
Focus op sociale diensteneconomie-projecten - werkervaring.

Type SWV Dientsverleningsnetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek-(semi)privaat

Juridische vorm Vzw

Inhoudelijke partners Stad en OCMW Roeselare, Izegem en Tielt, Kringwinkel,
Werkspoor, Vakbonden, OC Sint-Idesbald

Financieel Vlaanderen lerarenbedrijf , stad Roeselare, erkenning Webplus
project, erkenning dienstencheques

Kader/erkenning (ESF stogezet), Vlaanderen

Initiatiefnemer St-Idesbald, Kringwinkel, De Lochting

Jaar oprichting Opgericht in 2001, erkenning in 2004

Aantal gemeenten 17

Werkingsgebied Regio Miden-West-Vlaanderen

Zetel Roeselare, Noordstraat

Personeel

VTE 29,5

opmerkingen/aanvullingen op info studie
Was voorheen VZW Variant
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11.2. Werkingsgebied

11.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Inkanteling is niet opportuun. Actuele informatie werd opgevraagd maar is nog niet ontvangen.
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Midwestoverleg cluster facilitair en logistiek
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1. Gezamenlijke aankopen

1.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband gezamenlijke aankopen

Contactpersoon Saskia Verriest, gecombineerd met het aanspreekpunt van het trek-
kend bestuur. Dit varieert per opdracht.

Coördinaten contactpersoon 0477/50.30.46 ; s.verriest@wvi.be; 

Domein beleidsdomeinen waarbinnen een lokaal bestuur werkzaam is.

Kernopdracht 16 gemeenten aangesloten bij het Midwestoverleg.

Type SWV

Interorganisatorische vorm

Juridische vorm

Inhoudelijke partners

Financieel

Kader/erkenning

Initiatiefnemer

Jaar oprichting

Aantal gemeenten

Werkingsgebied

Zetel

Personeel

VTE

opmerkingen/aanvullingen op info studie
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1.2. Werkingsgebied

1.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Gezamenlijke aankopen zijn reeds onderdeel van de Midwestwerking. Een optie om deze ondersteuning te 
verstevigen is het maken van één dienst overheidsopdrachten voor de regio bestaande uit de personeelsleden van 
de diverse besturen die hierin expertise hebben. Een financieel vereveningsmechanisme is uit te tekenen. Dit biedt 
een oplossing voor de besturen die deze expertise niet in huis hebben. Mogelijke opties worden naar de toekomst 
toe, bekeken.



88 c l u s t e r  f a c i l i t a i r  e n  l o g i s t i e k  |  2 0 1 7  M i d w e s t o v e r l e g



Midwestoverleg cluster milieu
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1. Gebiedsprogramma kanaalzone Roeselare - Leie

1.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Gebiedsprogramma kanaalzone Roeselare-Leie

Contactpersoon Pieter Bekaert

Coördinaten contactpersoon 051/27.55.50; pieter.bekaert@west-vlaanderen.be

Domein milieu en economie

Kernopdracht Werking met verschillende partners in functie van een gebiedsge-
richte werking/versterking van de kanaalzone Roeselare – Leie en de 
omliggende gemeenten en regio (recreatie, wonen, bedrijvigheid,..).

Type SWV Samenwerkingsovereenkomst ondertekend (2012).

Interorganisatorische vorm

Juridische vorm Feitelijke vereninging

Inhoudelijke partners o.a. provincie West-Vlaanderen, WVI, gemeenten, Wegen en 
Zeekanaal, POM

Financieel Deze legislatuur is er jaarlijks een provinciale investering van 
€ 80.000 in projecten in de kanaalzone (ook gelet op de vele wonin-
gen langs de kanaalzone).

Kader/erkenning

Initiatiefnemer provincie West-Vlaanderen

Jaar oprichting

Aantal gemeenten 16

Werkingsgebied regio Midden-West-Vlaanderen

Zetel

Personeel 1

VTE 1/2

opmerkingen/aanvullingen op info studie
In deze samenwerking zijn meerdere projecten vervat:
- Scheepvaart Roeselare – Leie kadert in het Seine – Schelde ver-
haal: er is een studie lopende om het kanaal te verdiepen voor gro-
tere schepen. De sifons onder het kanaal moeten herbouwd worden. 
Voor de gemeenten en de provincie is dit een belangrijk element naar 
waterbeheersing toe.

Vanuit Izegem en Roeselare is er de vraag om het waterpeil te kun-
nen aanpassen zodat er extra buffercapaciteit kan zijn.
- Bedrijventerreinen en logistiek overslagplatform: de riverterminal 
in Wielsbeke (momenteel in concessie bij de POM) wordt uitgebreid.
- Op Schaapbrugge - Roeselare wordt een overslagplatform ge-
maakt. De terminalverharding gebeurt door WVI.  Aansluitend wordt 
op via een fietsverbinding voorzien op het jaagpad.
- Sasbrug: er is 15 hectare watergebonden bedrijvigheid bestemd 
wat recent nu bouwvrij signaalgebied geworden is. Het ontwikke-
lingsscenario kan aangepast worden mits hydraulogische studies.
- Er is een studie ‘transport Bis ‘ (door POM uitgevoerd)  lopende 
voor de volledige kanaalzone waarin alle vraag en aanbod aan water-
gebonden bedrijventerreinen in kaart wordt gebracht. Het doel is de 
opmaak van een provinciale visie rond (watergebonden) bedrijven-
terreinen in het kader van het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen.
- Jaagpad geselecteerd als fietssnelweg.
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1.2. Werkingsgebied

1.3. Voorstel aan Midwestoverleg
De provincie West-Vlaanderen stelt een halftijds personeelslid ter beschikking voor de opvolging van dit project. 

De provincie faciliteert en coördineert het overleg, en informeert de partners, vanuit de rol als gebiedsgerichte 
werking. Het personeelslid is ingebed in de structuur van de provincie. Het is niet opportuun om deze werking in te 
kantelen in de Midwestwerking. Wel wordt geadviseerd om deze werking te verankeren in het addendum van het 
samenwerkingsprotocol tussen de provincie West-Vlaanderen en het Midwestoverleg.
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2. STER | platform: stilte en rust

2.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband STER | plaform: stilte en rust

Contactpersoon Roeland Vanlerberghe

Coördinaten contactpersoon 0494/92.81.57; roeland.vanlerberghe@west-vlaanderen.be

Domein milieu

Kernopdracht Samenwerking rond landschapsopbouw, attractiviteit en belevings-
waarde in de regio. Het gaat vnl. over landschappelijkheid, zowel in 
de stad als op het platteland, en en onderlinge koppeling/partner-
schap tussen stad en platteland. Het project beoogt een verhoging 
van de leefbaarheid en belevingswaarde in de regio op vijf domeinen: 
landschap, natuur, recreatie, educatie en erfgoed.

Type SWV samenwerkingsovereenkomst ondertekend

Interorganisatorische vorm

Juridische vorm feitelijke vereniging

Inhoudelijke partners Provincie en 9 gemeenten

Financieel De gemeenten dragen € 0,20/inwoner bij voor financiering van het 
loon van de coördinator. De overige middelen worden actiegericht 
ingezet. De provincie draagt € 75.000 bij.

Kader/erkenning

Initiatiefnemer Provincie en 9 gemeenten

Jaar oprichting 2008, operationele werking vanaf 2009

Aantal gemeenten 17 (regio Midwest + Dentergem)

Werkingsgebied

Zetel

Personeel 1

VTE 1

opmerkingen/aanvullingen op info studie Dit project is afgesloten
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2.2. Werkingsgebied

2.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Dit was een éénmalig project een tiental jaar terug in navolging van een Vlaamse projectoproep vanuit het 
plattelandsbeleid rond stilte en rust. Er was een project in Tielt en Dentergem. 
Dit project is afgesloten en dient niet langer opgenomen in de lijst van samenwerkingsverbanden. Inkanteling is 
bijgevolg niet aan de orde.
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3. Stad-land-schap

3.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Stad-land-schap ‘t West-Vlaamse hart

Contactpersoon Roeland Vanlerberghe

Coördinaten contactpersoon 0494/92.81.57; roeland.vanlerberghe@west-vlaanderen.be

Domein milieu en natuur, landschap, recreatie en educatie

Kernopdracht Hoe kunnen we, rekening houdende met de specificiteit van en de 
dynamiek in de regio de
leefbaarheid, de belevingswaarde en de omgevingskwaliteit van 
Midden-West-Vlaanderen verhogen?
Samen gaan de partners op zoek naar mogelijkheden en impulsen 
op het domein van
landschappelijkheid, natuur, recreatie, educatie en erfgoed, zowel in 
de stad als op het platteland en
met oog voor de interactie tussen beiden.

Type SWV Samenwerkingsovereenkomst ondertekend

Interorganisatorische vorm /

Juridische vorm Feitelijke vereniging

Inhoudelijke partners Provincie en 17 gemeenten (gebiedsdekkende werking in Midden-
West-Vlaanderen sinds 2017)

Financieel Provincie (€ 75.000/jaar ) en 17 gemeenten (0,20 per inwoner/jaar 
- indexering).

Kader/erkenning /

Initiatiefnemer Provincie en 17 gemeenten

Jaar oprichting 2008, operationele werking vanaf 2009

Aantal gemeenten 17

Werkingsgebied Gebiedsdekkend in Midden-West-Vlaanderen: Ardooie, Dentergem, 
Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde,
Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, 
Staden, Tielt, Wielsbeke, Wingene

Zetel Roeselare streekhuis

Personeel 1

VTE 1 VTE gefinancierd met de structurele middelen, daarnaast nog 2.3 
VTE met middelen van andere provinciale diensten.

opmerkingen/aanvullingen op info studie
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3.2. Werkingsgebied

3.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Deze samenwerking wordt getrokken vanuit de provincie West-Vlaanderen die naast een financiering ook 
personeelsleden ter beschikking stelt. Er is een gemeentelijke bijdrage in deze werking. Er wordt voorgesteld om 
deze werking te verankeren in het addendum van het samenwerkingsprotocol tussen de provincie West-Vlaanderen 
en het Midwestoverleg.
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4. Bosgroep Ijzer en Leie

4.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Bosgroep Ijzer en Leie

Contactpersoon Clint Callens

Coördinaten contactpersoon 0499/56.59.70; clint.callens@west-vlaanderen.be

Domein milieu

Kernopdracht Een bosgroep is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen
zowel openbare als privé boseigenaars. Via de bosgroepen tracht 
het agentschap voor natuur en bos een antwoord te geven op de 
problemen die de versnippering van het bos met zich meebrengt. 
Bosgroepen bieden een uitgebreide dienstverlening aan die de vele 
boseigenaars helpt bij het beheren van hun bossen.

Type SWV Dienstverlenend netwerk

Interorganisatorische vorm Publiek-(semi)privaat

Juridische vorm Vzw

Inhoudelijke partners Provincie West-Vlaanderen, ANB, privé en publieke bosbeheerders

Financieel Vlaams Agentschap voor natuur en bos (erkenning en subsidiering 
jaarlijks te hernieuwen - € 150.000) en projectsubsidie door provincie 
(€ 10.000)

Kader/erkenning Bosdecreet (gewijzigd op 18 mei 1999)

Initiatiefnemer Provincie West-Vlaanderen

Jaar oprichting 2007 als pilot

Aantal gemeenten 44 gemeenten waaronder Ardooie, Dentergem, Hooglede,
Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Meulebeke, Moorslede,
Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Staden, Tielt en Wielsbeke

Werkingsgebied Alveringem, Anzegem, Ardooie, Avelgem, De Panne, Deerlijk,
Dentergem, Diksmuide, Harelbeke, Heuvelland, Hooglede,
Houthulst, Ieper, Ingelmunster, Izegem, Koksijde, Kortemark,
Kortrijk, Kuurne, Langemark-Poelkapelle, Ledegem, Lendelede, 
Lo-Reninge, Menen, Mesen, Meulebeke, Middelkerke, Moorslede, 
Nieuwpoort, Oostrozebeke, Pittem, Poperinge, Roeselare, Spiere-
Helkijn, Staden, Tielt, Veurne, Vleteren, Waregem, Wervik, 
Wevelgem, Wielsbeke, Zonnebeke en Zwevegem

Zetel Ieper

Personeel 2 (coördinator en administratief medewerker)

VTE

opmerkingen/aanvullingen op info studie
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4.2. Werkingsgebied

4.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Deze VZW werd voorheen vanuit Vlaanderen gesubsidieerd maar is nu voor rekening van de provincie. In de Raad 
van Bestuur zijn de boseigenaars verenigd samen met de provincie. Inkanteling in de Midwestwerking is niet aan 
de orde.
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5. Bosgroep Houtland

5.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Bosgroep Houtland

Contactpersoon Jan Goris

Coördinaten contactpersoon 050/40.70.23; jan.goris@west-vlaanderen.be

Domein Natuur en milieubeheer

Kernopdracht Een bosgroep is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen zowel 
openbare als privé boseigenaars. Via de bosgroepen tracht de over-
heid een antwoord te geven op de problemen die de versnippering 
van het bos met zich meebrengt. Bosgroepen bieden een uitgebreide 
dienstverlening aan die de vele boseigenaars helpt bij het beheren 
van hun bossen.

Type SWV Dienstverlenend netwerk

Interorganisatorische vorm Publiek-(semi)privaat

Juridische vorm Vzw

Inhoudelijke partners Provincie, ANB, 480-tal privé en publieke bosbeheerders

Financieel Provincie West-Vlaanderen (erkenning en subsidiëring)

Kader/erkenning Bosdecreet (gewijzigd op 18 mei 1999)

Initiatiefnemer Provincie West-Vlaanderen

Jaar oprichting 2002 als pilot, 2004 als vzw

Aantal gemeenten 21 gemeenten (kaart website)

Werkingsgebied Beernem, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, 
Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Koekelare, Lichtervelde, 
Oostende, Oostkamp, Oudenburg, Ruiselede, Torhout, Vladslo, 
Wingene, Zedelgem en Zuienkerke

Zetel Brugge

Personeel 2

VTE 1,7

opmerkingen/aanvullingen op info studie
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5.2. Werkingsgebied

5.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Deze VZW werd voorheen vanuit Vlaanderen gesubsidieerd maar is nu voor rekening van de provincie. In de Raad 
van Bestuur zijn de boseigenaars verenigd samen met de provincie. Inkanteling in de Midwestwerking is niet aan 
de orde.
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6. Regionaal comité voor rattenbestrijding

6.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Regionaal comité voor rattenbestrijding

Contactpersoon Herman Demasure

Coördinaten contactpersoon Herman Demasure (stad Roeselare): 051/26.23.22; 
Marc Vanwalleghem (schepen stad Roeselare); 
Jan Vandecaveye (directeur provincie waterlopen) coördineert: 
050/40.71.59. 
Bevoegdheid gedeputeerde Bart Naeyaert.

Domein milieu

Kernopdracht Gebiedsdekkende rattenbestrijding

Type SWV Dienstverlenend netwerk

Interorganisatorische vorm Publiek - (semi)privaat

Juridische vorm Feitelijke vereniging

Inhoudelijke partners Gemeenten en provincie

Financieel Provincie

Kader/erkenning Niet van toepassing

Initiatiefnemer Provincie

Jaar oprichting

Aantal gemeenten 15

Werkingsgebied Midwestregio excl. Wingene en Lichtervelde

Zetel

Personeel

VTE

opmerkingen/aanvullingen op info studie Dit initiatief werd in 1989 opgestart. De provincie is onderverdeeld in 
8 regio’s onder de leiding van een regionaal comité bestaande uit de 
dienst waterlopen van de provincie, de bevoegde schepen (milieu, 
landbouw) van elke gemeente en in casu de polderbesturen, alsook 
de rattenvangers zelf. Jaarlijks ontvangt het comité een werkingstoe-
lage van de provincie (betoelaging bij aankoop van wagentjes voor 
rattenbestrijding, aankoop van kledij, vangmaterieel, ….), waarvan 
het bedrag bepaald wordt in verhouding tot de werking. De gemeen-
ten zetten hiervoor eigen personeel in, meestal 1 per gemeente, al of 
niet voltijds. Deze taak is opgenomen in het gemeentelijk takenpak-
ket. De secretaris doet dit zonder vergoeding tijdens zijn functie als 
ambtenaar van de stad Roeselare. Er is toezicht door de provincie, 
die  4 personeelsleden inzet met een coördinerende en controleren-
de functie.



101M i d w e s t o v e r l e gc l u s t e r  m i l i e u  |  2 0 1 7

6.2. Werkingsgebied

6.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Dit comité wordt provinciaal ondersteund. Er is geen financiële bijdrage vanuit de gemeenten. Inkanteling



102 c l u s t e r  m i l i e u  |  2 0 1 7  M i d w e s t o v e r l e g

7. LEADER Midden-West-Vlaanderen

7.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband LEADER Midden-West-Vlaanderen

Contactpersoon Pieter Santens

Coördinaten contactpersoon 051/27.55.61
0499/56.59.88
Pieter.santens@west-vlaanderen.be

Domein Plattelandsontwikkeling

Kernopdracht Leader is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelands-
ontwikkeling. Deze methodiek van samenwerken die van onderuit 
(bottom-up) wordt geregisseerd, richt zich specifiek naar actoren op 
het platteland. Het biedt kansen aan vernieuwende en duurzame ini-
tiatieven op het platteland, bedacht en uitgewerkt door mensen van 
ter plaatse.

Type SWV

Interorganisatorische vorm

Juridische vorm Feitelijke vereniging waarbij de provincie West-Vlaanderen adminis-
tratief en juridisch verantwoordelijk is.

Inhoudelijke partners Beslissing over projecten gebeurt door zgn. Plaatselijke Groep die is 
samengesteld uit:
- Provincie West-Vlaanderen
- Gemeentebesturen (Ardooie, Beernem, Dentergem, Hooglede, 
Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostkamp, Pittem, 
Ruiselede, Staden, Tielt en Wingene)
- Middenveld (Unizo M-W-Vl, Boerenbond, ABS, Landelijke Gilden, 
Gezinsbond, vzw Natuurpunt De Torenvalk, CAW Centraal W-Vl, 
Samenlevingsopbouw, Pasar, Heemkundige Kring ‘De Roede van 
Tielt’, Groene zorg vzw, ONS, Dyzo, Welzijnszorg)

Financieel Totaal budget is 2.134.870,07 waarvan
- 1.601.152,55 voor projectmiddelen
- 125.000,00 voor samenwerkingsproject
- 533.717,52 voor werkingsmiddelen
Budget is 50% Europees, 25% Vlaams en 25% West-Vlaams

Kader/erkenning Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 
2020 (PDPOIII)

Initiatiefnemer Provincie West-Vlaanderen – gebiedswerking

Jaar oprichting 2015

Aantal gemeenten 14 gemeenten

Werkingsgebied Regio Midden-West-Vlaanderen (exclusief 5 kanaalgemeenten) + 
Beernem en Oostkamp (Regio Noord-West-Vlaanderen)

Zetel Streekhuis Midden-West- Vlaanderen, Spanjestraat 141, 8800 
Roeselare

Personeel 1

VTE 0,5
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Naam samenwerkingsverband LEADER Midden-West-Vlaanderen

opmerkingen/aanvullingen op info studie De Plaatselijke Groep Leader Midden-West-Vlaanderen is een ver-
volg op en een uitbreiding van Leader Tielts Plateau (2007 – 2013) 
dat uit 8 gemeenten bestond.
De huidige vergadering heeft adviesrecht over een andere platte-
landssubsidie ‘verhogen en versterken van de omgevingskwaliteiten 
en de vitaliteit op het platteland’ (kortweg ‘Omgevingskwaliteit’ ge-
noemd). In samenspraak met alle partners (o.a. de lokale besturen) 
kunnen in het Leadergebied enkel projecten worden ingediend die 
werken rond trage wegen, biodiversiteit en/of bodem- en waterbe-
heer. De beslissing over de projecten is de bevoegdheid van het 
Provinciaal Managementcomité.

7.2. Werkingsgebied

7.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Deze werking wordt door de provincie ondersteund. Inkanteling in de Midwestwerking is niet aan de orde. Er wordt 
voorgesteld om deze werking te verankeren in het addendum van het samenwerkingsprotocol tussen de provincie 
West-Vlaanderen en het Midwestoverleg.
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8. NME-overleg D6 (status 2013)

8.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband NME-overleg D6 (status 2013)

Contactpersoon Jasper Dugardeyn

Coördinaten contactpersoon 0494/50.29.17; jasper.dugardeyn@west-vlaanderen.be

Domein Natuur en milieubeheer

Kernopdracht Samenwerkingsverband tussen Tielt, Pittem, Dentergem, Meulebeke, 
Oostrozebeke en Wielsbeke ondersteund door de provincie om het 
NME-aanbod in de streek te versterken.
Samenwerking tussen gemeenten stimuleren, projecten opzetten
(vb 10000 stappen), publieksgerichte infoavonden in diverse 
gemeenten.
Overleg met milieuambtenaren en schepenen milieu.

Type SWV Dienstverleningsnetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek-publiek

Juridische vorm Feitelijke vereniging, samenwerkingsprotocol ondertekend

Inhoudelijke partners Milieu ambtenaren en schepenen, provincie West-Vlaanderen

Financieel Projectmatig wordt budget gezocht (provincie en gemeenten).
Personeelkost provincie (ondersteuning vergaderingen).
Samenwerking met LOGO.

Kader/erkenning Niet van toepassing

Initiatiefnemer Provincie

Jaar oprichting 2009

Aantal gemeenten 6

Werkingsgebied Tielt, Pittem, Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Wielsbeke

Zetel Tielt

Personeel provincie

VTE 20%

opmerkingen/aanvullingen op info studie Dit samenwerkingsverband is opgegaan in de werking van het 
Stad-land-schap.
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8.2. Werkingsgebied

8.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Dit samenwerkingsverband is opgegaan in de werking van het Stad-land-schap. Inkanteling is niet aan de orde.
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Midwestoverleg cluster welzijn
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1. Wonen regio Tielt

1.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Wonen regio Tielt

Contactpersoon Jurgen Vierstrate

Coördinaten contactpersoon 051/42.81.87; jurgen.vierstraete@tielt.be

Domein Wonen

Kernopdracht Gemeenten bijstaan in de uitvoering van het lokaal woonbeleid, 
dienstverlenend

Type SWV Dienstverleningsnetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek-publiek

Juridische vorm Interlokale vereniging

Inhoudelijke partners Gemeenten

Financieel Situatie tot eind april 2018: Vlaanderen (30% personeelskost), lokale 
besturen de restfactuur

Situatie Mei 2018 – december 2019:
Veranderde verhouding ingevolge nieuw subsidiekader met een 
basissubsidie (+/- gelijk aan de 30% personeelskost dd. 2017-2018) 
en een mogelijke aanvullende subsidie waarbij er afhankelijk van 
het aantal aanvullende activiteiten extra middelen behaald kunnen 
worden. Voor de subsidieperiode 2018-2019 komt dit op volgende 
verhouding:
Vlaanderen (50%), lokale besturen (50%)

Financiering:
Voor werkingsjaar 2017-2018 is dit: gemeenten € 240.000 & 
Vlaanderen € 93.000
Voor werkingsjaar 2018-2019 is dit: gemeenten € 136.000 & 
Vlaanderen € 161.000 (= € 90.000 basissubsidie en € 71.000 aan-
vullende subsidie)
Voor werkingsjaar 2019 (8/12den) is dit: gemeenten € 109.000 & 
Vlaanderen € 107.000.

Kader/erkenning Subsidiebesluit op IGS wonen (Besluit van de Vlaamse Regering 
houdende de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het 
lokaal woonbeleid van 8 juli 2016.
In de loop van 2018 volgt een nieuw subsidiebesluit dat normaler-
wijze op leest van datgeen van in 2016 geschoeid zal zijn.

Initiatiefnemer Gemeenten

Jaar oprichting 2009

Aantal gemeenten 6

Werkingsgebied Tielt, Ruiselede, Pittem, Meulebeke, Wingene, Dentergem

Zetel Tielt

Personeel Momenteel zijn er 5 personeelsleden in de centrale projectploeg, 
goed voor 4.3 VTE ingeschreven in het subsidiedossier; maar op 
heden 4.1 VTE ingevuld.
Met het nieuwe projectdossier zal dit verhogen tot 4,6 VTE; aantal 
personeelsleden blijft gelijk (5 pers.)

VTE 2 - 4,5
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Naam samenwerkingsverband Wonen regio Tielt

opmerkingen/aanvullingen op info studie 5,3 VTE: 4 voltijdse personeelsleden, 0,3  personeelsinzet loket 
Wingene, 1 personeelsinzet verdeeld over bestaand personeel 
6 gemeenten. -> 1 VTE fictieve inzet valt weg met het nieuwe 
subsidiedossier.
Statuten ILV enkel goedgekeurd door gemeenteraden

1.2. Werkingsgebied

1.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Inkanteling op termijn indien de wetgeving wijzigt. In een eerste fase zal de cluster welzijn optreden als ‘regionale’ 
woonwinkel waarbij in de eerste plaats gezocht wordt naar afstemming tussen de werking van de woonwinkels (vb. 
bij het indienen van de nieuwe subsidiedossiers in 2018). Dit vormt de eerste opstap voor een verdere doorgedreven 
samenwerking. 
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2. Woondienst regio Roeselare

2.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Woondienst regio Roeselare

Contactpersoon Lieven Goddyn

Coördinaten contactpersoon 0474/91.66.39; lieven.goddyn@roeselare.be

Domein Wonen

Kernopdracht Projectvereniging rond woonbeleid, ondersteuning lokaal woonbe-
leid, uitvoering aspecten van dienstverlening, kwaliteitsbewaking, 
lokaal woonoverleg

Type SWV dienstverleningsnetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek - (semi)privaat

Juridische vorm Intergemeentelijke projectvereniging

Inhoudelijke partners Gemeenten, OCMW’s, provincie, CAW

Financieel Vlaanderen 30%, lokale besturen 70%

Kader/erkenning Subsidiebesluit op IGS wonen (Besluit van de Vlaamse Regering 
houdende de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het 
lokaal woonbeleid (21 september 2007) 
Vanaf 2019 : Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016, 
wijziging opdrachten en Vlaamse subsidiëring 

Initiatiefnemer Roeselare, Lichtervelde, Hooglede, Staden en Moorslede

Jaar oprichting 2009

Aantal gemeenten 5

Werkingsgebied Roeselare, Hooglede, Staden, Moorslede, Lichtervelde

Zetel Roeselare

Personeel 4,0 VTE (eigen personeel)

VTE 4,00

opmerkingen/aanvullingen op info studie
De projectvereniging werkt binnen het Besluit Vlaamse Regering 
van 2007 tot 31/12/2018. 
Voor de periode 2019-2025 geldt het Besluit Vlaamse Regering 
van 2016. De goedkeuring van het dossier 2019-2025 is voorzien in 
2018 

Budgetten periode 2016-2018 (voor drie jaar): 
Vlaanderen  € 325.725,40, 
Gemeenten financiële inbreng : € 358.000 (Lichtervelde, Hooglede, 
Staden en Moorslede) 
Personeelsinbreng t.b.v. € 499.720,04 (4 gemeenten + Roeselare) 
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2.2. Werkingsgebied

2.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Inkanteling op termijn indien de wetgeving wijzigt. In een eerste fase zal de cluster welzijn optreden als ‘regionale’ 
woonwinkel waarbij in de eerste plaats gezocht wordt naar afstemming tussen de werking van de woonwinkels (vb. 
bij het indienen van de nieuwe subsidiedossiers in 2018). Dit vormt de eerste opstap voor een verdere doorgedreven 
samenwerking. 
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3. Huisvestingsdienst regio Izegem

3.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Huisvestingsdienst regio Izegem

Contactpersoon Benoit Sintobin

Coördinaten contactpersoon 051/30.41.59; benoit.s@huisvesting.izegem.be

Domein Wonen

Kernopdracht Gericht op het realiseren van diverse aspecten rond woonbeleid

Type SWV Dienstverleningsnetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek-(semi)privaat

Juridische vorm OCMW vereniging + ILV Woonbeleid Regio Izegem

Inhoudelijke partners

Financieel Vlaanderen 14%, gemeenten 73%, sociale maribel 13%

Kader/erkenning Subsidiebesluit op IGS wonen (Besluit van de Vlaamse Regering 
houdende de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het 
lokaal woonbeleid (21 september 2007) -  provinciaal reglement IGS

Initiatiefnemer Provincie, gemeenten, OCMW’s

Jaar oprichting  1999 Izegem – 2004 regionaal

Aantal gemeenten 5

Werkingsgebied Izegem, Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke, Wielsbeke

Zetel Izegem

Personeel

VTE



113M i d w e s t o v e r l e gc l u s t e r  w e l z i j n  |  2 0 1 7

Naam samenwerkingsverband Huisvestingsdienst regio Izegem

opmerkingen/aanvullingen op info studie In 1999 besluit stad en OCMW Izegem tot oprichten OCMW vereni-
ging. In 2004 werd werking verruimd naar regio. OCMW vereniging 
conform (vroeger hfdst 12 OCMW decreet) titel 8 hfst 1 gewijzigd 
OCMW decreet.

Om recht te hebben op subsidie Vlaanderen was samenwerkings-
vorm conform decreet IGS nodig. Vandaar de oprichting van de 
ILV woonbeleid regio Izegem. Tussen de 5 OCMW’s en gemeenten 
werd een overeenkomst met statutaire draagkracht gesloten waarin 
acties vermeld staan alsook dat de ILV de opdracht geeft aan de 
OCMW vereniging om de concrete opdracht uit te voeren.

Het Beheerscomité van deze ILV valt samen met de Raad van 
Bestuur van de OCMW vereniging. In de raad van bestuur zetelen 
de 5 gemeenten en OCMW’s, sociale huisvestingsmaatschappij 
actief in werkgebied (5), vertegenwoordigers vanuit het particulier 
welzijnsnetwerk (CAW, ziekenhuis,...)

De  OCMW vereniging heeft een dubbele activiteit: de interge-
meentelijke samenwerking rond sociaal woonbeleid en het soci-
aal verhuurkantoor. De IGS heeft vier hoofdtaken: klantgerichte 
dienstverlening (woonwinkel), kwaliteitsbeleid gemeenten, grond en 
pandendecreet, lokaal woonoverleg.

Het SVK (regionaal sociaal verhuurkantoor - in andere regio’s is dit 
een apart samenwerkingsverband. In regio Izegem is dit ingebed 
in de OCMW vereniging) is gekoppeld aan een renovatieploeg - 
werkervaringsproject ‘wonen en werken’. Deze ploeg wordt ingezet 
voor renovaties en klusjes in woningen van het SVK. Ook leefloners 
vanuit het OCMW en VDAB krijgen hier de kans om gedurende een 
jaar werkervaring op te doen.

IGS en SVK tellen samen 26 personeelsleden (24 in vast verband 
en 2 detacheringen vanuit een andere organisatie), goed voor 22,65 
VTE.

De IGS werd opgestart in 2004. Dit kreeg toen gedurende 5 jaar 
een subsidie van de provincie. Op basis van deze proefwerking 
werd dan het subsidiereglement van de provincie uitgewerkt. Is ver-
schilpunt met andere woondiensten. Weinig verschil in gemeentelij-
ke bijdrage tussen vorige periode en deze 2013-2015. In 2013 60% 
subsidie Vlaanderen, goed voor 5 VTE. Nieuwe samenwerkings-
overeenkomst voor de periode 2016 – 2019 voorzag een verhoging 
van de gemeentelijke bijdrage ten gevolge van de daling van de 
Vlaamse subsidie (30% personeelskost op 5 VE i.p.v. 60%).

Bijdragen voor IGS

bijdrage 2012 Izegem € 152.450,00

bijdrage 2012 Ingelmunster, Ledegem, 
Oostrozebeke, Wielsbeke

€ 189.836,00

bijdrage 2013 Izegem € 159.310,00

bijdrage 2013 Ingelmunster, Ledegem, 
Oostrozebeke, Wielsbeke (Ingelmunster 
deel detachering inbegrepen.)

€ 202.176,00

bijdrage 2014 Izegem € 167.318,00

bijdrage 2014 Ingelmunster, Ledegem, 
Oostrozebeke, Wielsbeke

€ 216.480,00
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Naam samenwerkingsverband Huisvestingsdienst regio Izegem

bijdrage 2015 Izegem € 175.231,00

bijdrage 2015 Ingelmunster, Ledegem, 
Oostrozebeke, Wielsbeke

€ 231.056,00

Vlaanderen 2013 € 169.555,00

Vlaanderen 2014 € 179.290,00

Vlaanderen 2015 € 164.465,00

Sociale maribele per jaar € 146.352 € 439.056,00

Bijdrage voor SVK De bijdrage van de gemeenten ligt in de inzet van personeel voor de 
ploeg wonen en werken.

inzet Izegem  € 136.688,00

inzet Ingelmunster, Ledegem, 
Oostrozebeke, Wielsbeke

€ 83.200,00

De subsidie van Vlaanderen voor SVK in 2013 ligt op € 217.464. De 
subsidie groeit met het aantal sociale woningen. Dit bestaat uit een 
vast bedrag tot 100 woningen. Vanaf 101 is er een extra subsidie 
per woning. Met de gemeenten wordt een samenwerkingsover-
eenkomst afgesloten waarin de concrete acties en afspraken in de 
gemeente worden vastgelegd.

totale bijdrage SVK 2013 € 437.352,00

De inkomsten van de huisvestingsdienst regio Izegem bestaan 
uit subsidies Vlaanderen, bijdragen gemeenten, sociale Maribel, 
Wepplus (2), eigen inkomsten via renovatiewerken. Totale omzet 
2013 = 2,57 mio euro.

Verdeelsleutel Voor IGS bepaalt op basis van de omvang van de dienstverlening. 
Deze in Izegem komt overeen met deze van 3 equivalenten in de 
andere gemeenten. Voor SVK is de verdeling 65% van de woningen 
in Izegem en 35% van de woningen in de andere 4 gemeenten.

proefwonen Midden-West-Vlaanderen Huisvestingsdienst regio Izegem project namens drie woonwin-
kels, SHMaatschappij, SVK ingediend. Coordinator (halftijds vanuit 
huisvestingsdienst regio Izegem via detachering) is Nathalie Folens. 
Doel is de samenwerking tussen wonen en welzijn nauwer aanhalen 
via sociale huisvesting. Initiatief genomen door RWR.

Is proefproject voor 100% gesubsidieerd door Vlaanderen. 
Budgetten via minister Vandeurzen (welzijn) en Vandenbossche 
(wonen). Oproep in 2010, project voor 3 jaar. € 280.000 vanuit wel-
zijn (loonkost coördinator en begeleiding in kader van welzijn-werk). 
Voor bouw woningen in principe € 170.000/woning. er waren 20 
proefprojecten vastgelegd verspreid over woningen van de huisves-
tingsmaatschappijen. Het grootste aandeel lag bij de Mandelbeek. 
Deze subsidie is ter compensatie van een ‘proefwoning’ die werd 
afgestaan waardoor een nieuwe woning kan gebouwd worden. Dit 
principe werd door Brussel goedgekeurd. Geen echte duidelijkheid 
over hoe financiering verloopt.

Machteld De Meulenaere = contact regi-
onaal sociaal verhuurkantoor Roeselare

totale bijdrage periode 2013-2015 € 2�103�937,00
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3.2. Werkingsgebied

3.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Inkanteling op termijn indien de wetgeving wijzigt. In een eerste fase zal de cluster welzijn optreden als ‘regionale’ 
woonwinkel waarbij in de eerste plaats gezocht wordt naar afstemming tussen de werking van de woonwinkels (vb. 
bij het indienen van de nieuwe subsidiedossiers in 2018). Dit vormt de eerste opstap voor een verdere doorgedreven 
samenwerking. 
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4. Regionaal sociaal verhuurkantoor regio Midden-West-Vlaanderen

4.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband
Regionaal sociaal verhuurkantoor regio Midden-West-
Vlaanderen
(Rsvk)

Contactpersoon Coudenys Renaat

Coördinaten contactpersoon 051/24.29.07 – 0472/59.71.96 – rsvk@telenet.be

Domein Sociale huur

Kernopdracht Het sociaal verhuren van appartementen en woningen op de private 
huurmarkt aan personen met een bescheiden inkomen, waarbij 
voorrang wordt gegeven aan de meest kwetsbaren.

Type SWV

Interorganisatorische vorm Publiek - privaat

Juridische vorm vzw

Inhoudelijke partners OCMW Tielt, stad Tielt, OCMW Meulebeke, OCMW Pittem, OCMW 
Wingene, OCMW Ruiselede, Provincie West-Vlaanderen, Mivalti 
vzw.

Financieel Lokale besturen: €42.500
Vlaamse Overheid (Wonen Vlaanderen): € 279.587,80 

Lokale Besturen              Vlaamse Overheid
42.500 (13,19%)              279.587,80 (86,78 %)
_________________________________
                        € 322.087,80

Kader/erkenning Rsvk Midden West-Vlaanderen is een door de Vlaamse Overheid 
erkend Sociaal Verhuurkantoor.

Initiatiefnemer Stadsbesturen en OCMW’s betrokken gemeentes (toen nog 
Roeselare, Izegem, Tielt)

Jaar oprichting 1998

Aantal gemeenten 5 aangesloten + 1 (in onderhandeling)

Werkingsgebied Zelfde werkingsgebied als IGS Tielt: Tielt (+ deelgemeentes), 
Meulebeke, Pittem (Egem), Wingene, Zwevezele, Ruiselede, 
Dentergem (Wakken).

Zetel Kasteelstraat 101 – 8700 Tielt

Personeel Op 31 juli 2017:
- 1 Coördinator
- 2 huurbegeleiders
- 1 inschrijven – toewijzen
- 1 technisch medewerker

VTE Op 31 juli 2017: 4 (en 1 iemand in langdurig ziekteverlof)

opmerkingen/aanvullingen op info studie
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4.2. Werkingsgebied

4.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Inkanteling van de sociale verhuurkantoren werd nog niet besproken. Wel is werd geadviseerd om via de cluster 
welzijn regelmatige afstemming te krijgen over de werking van de sociale verhuurkantoren. 
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5. Regionaal sociaal verhuurkantoor regio Roeselare

5.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Regionaal sociaal verhuurkantoor regio Roeselare

Contactpersoon Machteld Demeulenaere

Coördinaten contactpersoon 0479/29.42.46
machteld@svkregioroeselare.be

Domein Huisvesting

Kernopdracht Als sociaal verhuurkantoor huren we woningen/appartementen/
studio’s in van particuliere eigenaars en gaan deze gaan onderver-
huren aan sociale huurders

Type SWV dienstverlening

Interorganisatorische vorm Publiek

Juridische vorm VZW

Inhoudelijke partners Gemeentes/stad, welzijnsorganisaties, OCMW’s, CAW, provincie

Financieel Vlaamse overheid
Gemeentes/stad 

Kader/erkenning Erkenning door de Vlaamse overheid

Initiatiefnemer Roeselare, Hooglede, Lichtervelde, Staden, Ardooie en Moorslede

Jaar oprichting  2007

Aantal gemeenten 6

Werkingsgebied Roeselare, Hooglede, Lichtervelde, Staden, Ardooie en Moorslede

Zetel  Roeselare

Personeel 14

VTE 12

opmerkingen/aanvullingen op info studie
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5.2. Werkingsgebied

5.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Inkanteling van de sociale verhuurkantoren werd nog niet besproken. Wel is werd geadviseerd om via de cluster 
welzijn regelmatige afstemming te krijgen over de werking van de sociale verhuurkantoren. 

TIELT

WINGENE

STADEN

ROESELARE

PITTEM

ARDOOIE

HOOGLEDE

IZEGEM

MOORSLEDE

RUISELEDE

LEDEGEM

MEULEBEKE

WIELSBEKE

LICHTERVELDE

INGELMUNSTER

OOSTROZEBEKE
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6. Sociaal verhuurkantoor regio Izegem

6.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Sociaal verhuurkantoor regio Izegem

Contactpersoon Nathalie Folens

Coördinaten contactpersoon Nathalie.f@huisvesting.izegem.be

Domein Wonen

Kernopdracht Doorverhuur van woningen aan doelgroepen van sociaal wonen via 
inhuren van woningen op de privémarkt, eventueel na renovatie

Type SWV Dienstverleningsnetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek – (semi)privaat

Juridische vorm OCMW-vereniging

Inhoudelijke partners OCMW’s, gemeenten, sociale huisvestingsmaatschappijen ac-
tief in het werkingsgebied, CAW, vzw Samenspel, provincie 
West-Vlaanderen

Financieel Vlaamse subsidies + bijdragen lokale besturen

Kader/erkenning Vlaamse Wooncode + SVK-subsidiebesluit

Initiatiefnemer OCMW Izegem

Jaar oprichting 1990 – uitbreiding regionaal in 2005

Aantal gemeenten 6

Werkingsgebied Izegem, Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke, Wielsbeke, 
Lendelede

Zetel Izegem

Personeel 14 medewerkers (incl. renovatieploeg Wonen & Werken)

VTE 11,65

opmerkingen/aanvullingen op info studie
In 1999 besluiten stad en OCMW Izegem tot het oprichten van 
een OCMW vereniging. In 2004 werd werking verruimd naar regio. 
OCMW vereniging conform (vroeger hfdst 12 OCMW decreet) titel 8 
hfst 1 gewijzigd OCMW decreet.
De  OCMW vereniging heeft een dubbele activiteit: de inter-
gemeentelijke samenwerking rond woonbeleid en het sociaal 
verhuurkantoor.
De werking van het SVK , die sinds 1990 onder de bevoegdheid van 
het OCMW gebeurde, werd in 1999 overgeheveld naar de OCMW-
vereniging. De SVK-werking zelf werd regionaal uitgebreid vanaf 
2005.
Het SVK is gekoppeld aan een renovatieploeg - werkervaringspro-
ject ‘wonen en werken’. Deze ploeg wordt ingezet voor renovaties 
en klusjes in woningen van het SVK. Ook leefloners vanuit het 
OCMW en VDAB krijgen hier de kans om gedurende een jaar werk-
ervaring op te doen.



121M i d w e s t o v e r l e gc l u s t e r  w e l z i j n  |  2 0 1 7

6.2. Werkingsgebied

6.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Inkanteling van de sociale verhuurkantoren werd nog niet besproken. Wel is geadviseerd om via de cluster welzijn 
regelmatige afstemming te krijgen over de werking van de sociale verhuurkantoren.
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7. Crisisnetwerk – Multidisciplinair crisisoverleg – Bufferwoning 
Roeselare - Izegem – Tielt

7.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Crisisnetwerk – Multidisciplinair crisisoverleg – Bufferwoning 
Roeselare - Izegem – Tielt

Contactpersoon Charlotte Dewitte (coördinator crisisnetwerk)

Coördinaten contactpersoon 0478/72.91.47

Domein Welzijn

Kernopdracht Het regionaal crisisnetwerk Roeselare-Izegem-Tielt is een inter-
sectoraal samenwerkingsverband van hulp- en dienstverleners dat 
voorziet in crisisopvang voor volwassenen (eventueel vergezeld van 
kinderen) buiten de kantooruren en tijdens het weekend. Dit wordt 
gekoppeld aan ambulante begeleiding vanaf de eerstvolgende 
werkdag met oog op het deblokkeren van de crisissituatie.

Het crisisnetwerk is niet toegankelijk voor:
               - minderjarigen zonder begeleiding
               - personen die bij aanmelding onder invloed zijn van 
                 alcohol en/of drugs
               - personen die bij aanmelding tekenen van agressie
                 vertonen
               - personen met een acute psychiatrische problematiek
               - personen die illegaal in ons land verblijven

Aanslepende crisissituaties kunnen aangemeld worden bij de co-
ordinator van het regionaal crisisnetwerk voor een multidisciplinair 
crisisoverleg. Dit overleg tracht vanuit een gedeelde zorg te zoeken 
naar oplossingsstrategieën om op korte termijn de crisissituatie te 
deblokkeren en op lange termijn een traject uit te stippelen met oog 
op een duurzaam woonperspectief. Het overleg bestaat uit een mul-
tidisciplinaire pool van partners uit verschillende sectoren (AWW, 
VAPH, GGZ, OCMW, drughulpverlening,…). 

Indien er door de partners die participeren aan het multidisciplinair 
crisisoverleg geen woonoplossing binnen het regulier aanbod kan 
gevonden worden, kan er overwogen worden om de hulpvrager 
toe te leiden naar de regionale bufferwoning. De hulpvrager kan 
hier gedurende 3 weken verblijven, als tussenoplossing tussen het 
crisisnetwerk en een duurzame woonoplossing. Dit op voorwaarde 
dat er in tussentijd actief verdere stappen worden gezet door de 
hulpvrager en de betrokken hulpverleners. 

Type SWV Dienstverleningsnetwerk; een samenwerkingsverband tussen be-
staande reguliere residentiële en ambulante diensten én personen 
die zich vrijwillig engageren. De werking berust op 3 pijlers: tele-
foonpermanentie door de calltaker, het crisisbed en de ambulante 
begeleiding na de overnachting.

Interorganisatorische vorm Publiek-(semi)privaat

Juridische vorm Vrijwillig
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Naam samenwerkingsverband Crisisnetwerk – Multidisciplinair crisisoverleg – Bufferwoning 
Roeselare - Izegem – Tielt

Inhoudelijke partners Calltaker : dispatch politiezone RIHO

Residentiële partners :
- WZC De Plataan – Izegem
- WZC Maria Middelares – Moorslede (tevens reservebed)
- Crisiswoning Roeselare (via OCMW)
- Crisiswoning Tielt (via OCMW)
- Crisiswoning Meulebeke (via OCMW)

Ambulante diensten :
- Diensten waar hulpvrager reeds in begeleiding is
- OCMW  
- CAW Centraal West-Vlaanderen

Vaste partners multidisciplinair crisisoverleg :
- OC St-Idesbald
- Kerckstede
- Vzw Unie-K
- Mivalti Tielt
- De Luifel Tielt
- Vzw Kompas
- PRIT
- CAW

Coördinatie : CAW Centraal West-Vlaanderen

Administratieve en logistieke ondersteuning (opmaak beurtrol, 
registratie, betalingen, aanvulling crisisbox,…) : CAW Centraal 
West-Vlaanderen.

Financieel Vanuit de Provincie kreeg het netwerk een subsidie van 3720€. 
Gezien structurele subsidiëring vanuit de Provincie voor welzijns-
materie in de toekomst wegvalt, is het niet duidelijk of er nog een 
bijdrage voor 2017 en verder zal ontvangen worden. 

Het CAW Centraal-West-Vlaanderen zet middelen in voor de coör-
dinatie en de administratieve- en logistieke ondersteuning van het 
netwerk.

Lokale besturen van de gemeenten uit Midden West-Vlaanderen 
doen een solidaire financiële bijdrage voor de financiering van het 
crisisnetwerk.

Kader/erkenning Vlaamse overheid – samenwerking lokale besturen

Initiatiefnemer CAW Centraal West-Vlaanderen

Jaar oprichting 1998

Aantal gemeenten 17

Werkingsgebied 17 gemeenten Midwest 
- Zorgregio Roeselare : Ardooie, Hooglede, Kortemark, Ledegem, 
Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden
- Zorgregio Izegem : Ingelmunster, Izegem, Lendelede
- Zorgregio Tielt : Meulebeke, Pittem, Oostrozebeke, Ruiselede, 
Tielt, Wingene

Zetel Izegem, Krekelstraat 56

Personeel Coördinator, lokaal bediende (+ vrijwilligers)

VTE Max. 0,50 VTE (coördinator, administratieve en inhoudelijke onder-
steuning) + 30-tal vrijwilligers (wisselend aantal per jaar).
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Naam samenwerkingsverband Crisisnetwerk – Multidisciplinair crisisoverleg – Bufferwoning 
Roeselare - Izegem – Tielt

opmerkingen/aanvullingen op info studie De residentiële partners ontvangen een vergoeding (€ 15 per nacht 
voor een volwassene en een kind>12 jaar, 10€ per nacht voor een 
kind <12 jaar). WZC Moorslede ontvangt de dagprijs (conform 
VVSG protocol), gezien hun verbintenis tot voorzien van een reser-
vebed, naast hun beurtrol. De kostprijs dient betaald te worden door 
de hulpvrager. Vaak beschikt de hulpvrager echter over onvoldoen-
de middelen en komt het CAW tussen met middelen uit het budget 
van het crisisnetwerk.
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7.2. Werkingsgebied

7.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Het crisisnetwerk wordt opgenomen via het CAW Midden-Centraal-West-Vlaanderen. Er is geen gemeentelijke 
financiering. Inkanteling is niet zinvol.
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8. Logo Midden-West-Vlaanderen

8.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Logo Midden-West-Vlaanderen (Lokaal gezondheidsoverleg)

Contactpersoon Roos Goemaere (coördinator)

Coördinaten contactpersoon 051/23.17.40

Domein Welzijn en Gezondheid

Kernopdracht Een betere coördinatie en afstemming binnen de preventieve ge-
zondheidszorg. Het accent komt vooral te liggen op lokaal gerichte 
acties, netwerkvorming, het op elkaar afstemmen van organisaties 
en wetenschappelijk gefundeerd en projectmatig werken.  We fun-
geren als coach voor de lokale besturen in het kader van een lokaal 
gezondheidsbeleid.

Type SWV netwerkorganisatie

Interorganisatorische vorm Publiek-(semi)privaat

Juridische vorm vzw

Inhoudelijke partners Provincie, lokale besturen (gemeenten en OCMW’s), huisartsen-
kringen, ziekenfondsen, CLB’s, diensten gezins- en bejaardenhulp, 
Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk, 
Centra Geestelijke Gezondheidszorg, medische en paramedi-
sche beroepsverenigingen, thuisverpleging en -zorg, gezinszorg, 
consultatiebureaus,…

Financieel Vlaamse Overheid: € 0,52 per inwoner in het werkgebied van een 
Logo en een forfait per Logo volgens het gebied van een regionale 
stad (voor Brugge, Oostende, Kortrijk, Roeselare gaat dit over € 
97.502/stad) + jaarlijkse indexering. In 2012 ging dit over een totaal-
bedrag van € 283.000.

Kader/erkenning Preventiedecreet en Besluit Vlaamse Regering inzake Logo’s

Initiatiefnemer Vlaanderen

Jaar oprichting 1998

Aantal gemeenten 27

Werkingsgebied zorgregio Roeselare (oa.Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, 
Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, 
Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wingene)

Zetel Roeselare

Personeel 6

VTE 4,5

opmerkingen/aanvullingen op info studie
Logo Midden-West-Vlaanderen ijvert voor een aanpassing van de 
financiering vanuit Vlaanderen. We hebben de grootste workload in 
Vlaanderen, gezien we financiën krijgen volgens aantal inwoners, 
maar onze workload bepaald wordt door aantal partners (lees onder 
andere lokale besturen).  We hebben veel partners maar weinig 
inwoners en zodus relatief minder middelen.
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8.2. Werkingsgebied

8.3. Voorstel aan Midwestoverleg
De Logo’s worden vnl. vanuit Vlaanderen gefinancierd. De hervorming van de LOGO’s is opgenomen in de 
reorganisatie van de eerstelijnszorg. Inkanteling is niet zinvol.
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9. Netwerkstructuurgroep rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 
Kortrijk-Roeselare-Tielt (status 2013)

9.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Netwerkstuurgroep rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 
Kortrijk-Roeselare-Tielt (status 2013)

Contactpersoon Nele Van Nevel (stafmedewerker Integrale Jeugdhulp), Stijn
Vandommele (voorzitter), Hans Flamey (voorzitter)

Coördinaten contactpersoon Nele Van Nevel: 050/24.71.95
Hans Flamey: 0496/59.15.49
Stijn Vandommele: 056/20.22.10

Domein Welzijn

Kernopdracht De samenwerking tussen de voorzieningen bevorderen i.f.v. een
betere afstemming van de rechtstreeks toegankelijk jeugdhulp

Type SWV Dienstverleningsnetwerk - informatienetwerk

Interorganisatorische vorm (Semi) privaat - (semi) privaat

Juridische vorm Feitelijke vereniging - Niet hiërarchisch functioneel samenwerkings-
verband tussen de organisaties RTJ

Inhoudelijke partners Centrum Algemeen Welzijnswerk, Centrum Integrale
Gezinszorg, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, Centrum
Leerlingenbegeleiding, Kind & Gezin, Bijzondere jeugdbijstand,
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, kinderpsy-
chiatrie, revalidatiecentra, drughulpverlening, regionale welzijns-
raad, cliëntvertegenwoordigers.

Financieel Geen

Kader/erkenning Vlaanderen: Uitvoeringsbesluit ‘modulering en netwerken’(2005) in
het raam van de Integrale Jeugdhulp.

Initiatiefnemer Vlaamse overheid/Integrale Jeugdhulp

Jaar oprichting 2006

Aantal gemeenten 29

Werkingsgebied Netwerkgebied Kortrijk-Roeselare-Tielt

Zetel Integrale Jeugdhulp - Regio West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan
1.2 bus 51, 8200 Brugge

Personeel Procesbegeleiding Integrale Jeugdhulp

VTE 0 (valt binnen opdracht van het regioteam West-Vlaanderen)

opmerkingen/aanvullingen op info studie
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9.2. Werkingsgebied

9.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Het CAW Centraal-West-Vlaanderen wordt via Kortrijk vertegenwoordigd (contactpersoon Pascal Hetens voor 
CAW Kortrijk). 
Dit netwerk geeft een aanbod naar de besturen toe maar er is geen rechtstreekse insteek/initiatief vanuit de 
besturen. Het is bijgevolg niet zinvol om dit samenwerkingsverband nog op de lijst op te nemen (er is geen lokaal 
beleid). 
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10. Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Midden-West-Vlaanderen 
(PRIT)

10.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Midden-West-Vlaanderen 
(PRIT)

Contactpersoon Lieven Lust

Coördinaten contactpersoon 0493/25.91.07; lieven.lust@prit.be (netwerkcoördinator)

Domein (Welzijn) Gezondheidszorg

Kernopdracht Invullen en uitvoeren van de 5 functies zoals beschreven in de “Gids 
naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van 
zorgcircuits en zorgnetwerken”
De ‘Gids: naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de rea-
lisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken’ is het projectkader waarin 
wordt gestipuleerd binnen welke grenzen met artikel 107 kan geë-
perimenteerd worden. Deze Gids vermeldt duidelijk dat de overheid 
artikel 107 in eerste instantie wil toepassen op de doelgroep ‘jong-
volwassenen en volwassenen (16-65 jaar)’. Verder stelt de Gids dat 
alle actoren binnen een bepaald werkingsgebied moeten betrokken 
worden. Gemeenschappelijke doelstelling is het uitwerken van 
strategieën die een oplossing bieden voor alle GGZ-noden die bij de 
bevolking in deze regio leven. Bij de uitwerking van deze strategieën 
dienen steeds 5 minimale sleutelfuncties te worden ingevuld.
Functie 1: activiteiten inzake preventie, promotie van de ggz, vroeg-
detectie, screening en diagnosestelling
Functie 2: ambulante intensieve behandelteams voor zowel acute 
als chronische psychische problemen
Functie 3: rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale 
inclusie
Functie 4: intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute 
als chronische psychische problemen wanneer een opname nood-
zakelijk is
Functie 5: specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aange-
boden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe 
niet in staat is

Type SWV Actienetwerk

Interorganisatorische vorm (Semi)-privaat - (semi)-privaat

Juridische vorm Feitelijke vereniging
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Naam samenwerkingsverband Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Midden-West-Vlaanderen 
(PRIT)

Inhoudelijke partners Centrum Algemeen Welzijnswerk Centraal West-Vlaanderen
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Mandel & Leie
Huisartsenkring ’t Oosten van West-Vlaanderen
Huisartsenkring Izegem – Lendelede – Ingelmunster
Huisartsenkring Midden West-Vlaanderen
LMN Centraal West-Vlaanderen
Initiatief Beschut Wonen  Roeselare-Tielt
Initiatief Beschut Wonen  saMENSpel, Izegem
Kliniek St Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie, 
Pittem
AZ Delta, Psychiatrisch Aanbod in Algemeen Ziekenhuis
Sint Andriesziekenhuis Tielt, Psychiatrisch Aanbod in Algemeen 
Ziekenhuis
Psychiatrisch VerzorgingsTehuis Valckeburg, Rumbeke
Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg Midden 
West-Vlaanderen
Similes Vlaanderen ( famile )
Uilenspiegel ( patiënten )
TOV vzw 
Kompas vzw
Netwerk Geïnterneerden Hof van Beroep Gent

Financieel Federaal overheid: € 100.000/jaarbasis voor de netwerkcoördinator

Inbreng partners

Kader/erkenning De wettelijke basis voor de organisatie van zorgcircuits en netwer-
ken werd gelegd in de artikelen 11
en 107 van het Koninklijk besluit houdende de coördinatie van de 
wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen 
(Publicatie B.S. 7/11/ 2008) 

Initiatiefnemer Federale overheid

Jaar oprichting 2010

Aantal gemeenten 17: de 17 van Midwest uitgezonderd Wielsbeke maar met Lendelede

Werkingsgebied Regio Midden West-Vlaanderen (uitzondering voor mobiele teams 
beperkt tot Roeselare, Izegem, Hooglede)

Zetel Onze Lieve Vrouwemarkt 20-22, 8800 Roeselare

Personeel ja

VTE 18,5

opmerkingen/aanvullingen op info studie
Financiering mobiele teams:

 � Federale overheid: €226.000 voor het medische aspect (is een 
compensatie voor het verlies van neutralisatie bedden)

 � Eigen inbreng van organisaties (Herallocatie van middelen die 
voordien ingezet werden voor residentiële zorg, worden nu 
ingezet voor ambulante dienstverlening):

 � Neutralisatie bedden 
 � Kliniek St. Jozef: 8.1 VTE 
 � Eigen middelen

AZ Delta: 1 VTE
saMenspel: 0.5 VTE
St Andriesziekenhuis Tielt: 0.5 VTE
Klinie St Jozef Pittem: 7 VTE
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10.2. Werkingsgebied

10.3. Voorstel aan Midwestoverleg 
De financiering gebeurt hoofdzakelijk vanuit de federale overheid.  Er is geen directe financiële inbreng vanuit de 
gemeenten. Inkanteling is niet zinvol.
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11. saMENSpel (Psychiatrische Zorg in de thuissituatie 
Midden-West-Vlaanderen)

11.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband SaMENSpel (Psychiatrische Zorg in de thuissituatie Midden-
West-Vlaanderen)

Contactpersoon Pieter Vierstraete

Coördinaten contactpersoon 0497/46.93.07; vierstraete.pieter@samenspel.be

Domein (Welzijn) Gezondheidszorg

Kernopdracht Psychiatrische zorg in de thuissituatie:

 � Advies en coaching voor mensen met een psychiatrische 
problematiek en hun netwerk

 � Helpen opzetten en/of coördineren van een netwerk voor 
mensen met een psychiatrische problematiek

 � Professionele coaching voor hulpverleners/thuiszorgdiensten/…

Met als doel:

 � in hun vertrouwde thuissituatie te blijven leven
 � een (her)opname in een ziekenhuis te vermijden of te verkorten
 � na ontslag uit het ziekenhuis opvolging en ondersteuning te 

krijgen

Type SWV Dienstverlenend netwerk

Interorganisatorische vorm Publiek -(semi) privaat

Juridische vorm Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie (PZT) Midden-West 
Vlaanderen is een deelwerking van vzw saMENSpel.

Inhoudelijke partners PZT maakt deel uit van het netwerk geestelijke gezondheidszorg 
PRIT. 

In het bijzonder is er een doorgedreven samenwerking en afstem-
ming met de Mobiele teams PRIT. 

De belangrijkste partners voor PZT zijn: vzw saMENSpel, Mobiele 
teams PRIT, Begeleid Wonen Roeselare - Tielt, Sint Jozefkliniek 
Pittem, CGG Largo & Mandel en Leie, SEL Midden-West-
Vlaanderen, mutualiteiten, thuiszorgdiensten, huisartsen, psychia-
ters, thuisverpleging, SEL, netwerk GGZ PRIT

Financieel PZT is sinds de 6e staatshervorming Vlaamse bevoegdheid. De 
financiering verloopt momenteel nog via het RIZIV: 2,75 VTE die 
gefinancierd wordt. 
Overheadskosten en tekorten op financiering personeelsinzet wor-
den gedragen door vzw saMENSpel.

Kader/erkenning Pilootproject psychiatrische thuiszorg

Initiatiefnemer Federale overheid

Jaar oprichting De projecten psychiatrische zorg in de thuissituatie werden in de-
cember 2011 opgestart

Aantal gemeenten 18

Werkingsgebied Ardooie, Dentergem, Hooglede, Ingelmunster, Ledegem, 
Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, 
Ruiselede, Staden, Wielsbeke, Wingene, Izegem, Roeselare, Tielt, 
Lendelede

Zetel Ommegangstraat 19, Izegem
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Naam samenwerkingsverband SaMENSpel (Psychiatrische Zorg in de thuissituatie Midden-
West-Vlaanderen)

Personeel 5 personeelsleden op loonlijst PZT, waarvan 1 gedetacheerd in de 
werking mobiele teams

1 personeelslid gedetacheerd vanuit St. Andries Tielt

VTE 3,39 FTE via loonlijst PZT, waarvan 0,5 FTE gedetacheerd in wer-
king mobiele teams

0,5 FTE gedetacheerd vanuit St. Andries Tielt

opmerkingen/aanvullingen op info studie

11.2. Werkingsgebied

11.3. Voorstel aan Midwestoverleg
De werking van saMENSpel is reeds ingekanteld in de mobiele teams van PRIT (Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg 
Midden-West-Vlaanderen). Dit is Vlaamse bevoegdheid sinds de 6de Staatshervorming. Inkanteling is niet zinvol.
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12. Regionale dienst schuldbemiddeling

12.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Regionale dienst schuldbemiddeling Midden-West-Vlaanderen

Contactpersoon Tessa Allewaert (Nathalie Maertens)

Coördinaten contactpersoon tessa.allewaert@roeselare.be of 051/80.59.87
(Nathalie.maertens@roeselare.be  of 051/80.59.64)

Domein Welzijn

Kernopdracht Verstrekken rechtshulp door jurist. Opnemen dossiers rond collec-
tieve schuldbemiddeling. Geven van vorming en verspreiden van 
nieuwsbrieven

Type SWV Dienstverlenend netwerk

Interorganisatorische vorm Publiek - publiek

Juridische vorm Feitelijke vereniging

Inhoudelijke partners OCMW’s regio Roeselare

Financieel Kosten worden verrekend onder de deelnemende OCMW’s; deels 
op basis van solidariteit (per inwoner) en deels op basis van af-
name. Geen subsidies of andere financiering.

Kader/erkenning Vlaanderen (erkenning vanwege de Vlaamse Gemeenschap om als 
erkend schuldbemiddelaar te kunnen optreden.)

Initiatiefnemer OCMW voorzitters en secretarissen

Jaar oprichting 1999

Aantal gemeenten 8

Werkingsgebied Ingelmunster, Hooglede, Moorslede, Meulebeke, Lichtervelde, 
Staden, Pittem, Roeselare

Zetel Roeselare (OCMW Roeselare, Gasthuisstraat 10)

Personeel 5

VTE 3,4

opmerkingen/aanvullingen op info studie
Zie hoger aangevuld.
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12.2. Werkingsgebied

12.3. Voorstel aan Midwestoverleg
De partners in dit samenwerkingsverband zijn de lokale besturen, in casu de OCMW’s uit de regio. OCMW 
Roeselare is trekker/coördinator van dit verhaal. De kosten worden verrekend onder de deelnemende OCMW’s. Dit 
gebeurt voor een deel op basis van inwonersaantal en voor een deel op basis van afname.
Inkanteling werd nog niet besproken omdat er geen actuele informatie beschikbaar was. Verder te bespreken. 
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13. Regionale dienst voor tewerkstelling

13.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Regionale dienst voor tewerkstelling

Contactpersoon Balder Clarys

Coördinaten contactpersoon Balder.clarys@roeselare.be - 0477/45.64.27

Domein OCMW – arbeidsactivering

Kernopdracht OCMW-cliënten begeleiden naar passend werk

Type SWV

Interorganisatorische vorm Er is een samenwerkingsprotocol, maar geen rechtspersoon waarin 
deze samenwerking verankerd is

Juridische vorm /

Inhoudelijke partners Lokale besturen
VDAB (geen deel samenwerkingsverband)
VVSG (geen deel samenwerkingsverband)

Financieel Elke gemeente draagt bij a rato van inwoners (50%) en begeleidin-
gen (50%)

Kader/erkenning /

Initiatiefnemer Roeselare

Jaar oprichting

Aantal gemeenten 11

Werkingsgebied Ardooie, Meulebeke, Oostrozebeke, Koekelare, Staden, Hooglede, 
Moorslede, Lichtervelde, Pittem, Wingene (niet: Roeselare!)

Zetel Roeselare

Personeel 2 personen (Greetje Vandendriessche & Sam Ducasteele)

VTE 1,66 VTE uitvoerend + 5% leidinggevende

opmerkingen/aanvullingen op info studie
Er is geen juridische vorm (vzw, ocmw-vereniging) die dit 
overkoepeld. 
Een “zustersamenwerkingsverband” is de Regionale Dienst 
Collectieve Schulden, waarbij deels dezelfde gemeenten zijn aan-
gesloten. AV’s van beide samenwerkingen gaan steeds op dezelfde 
dag door, OCMW-voorzitter van Roeselare is telken de voorzitter 
van deze vergadering.
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13.2. Werkingsgebied

13.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Dit is een nieuw samenwerkingsverband. De partners in dit samenwerkingsverband zijn de lokale besturen. Er 
is geen overkoepelende juridische vorm. Op dit samenwerkingsverband zijn 2 personeelsleden tewerk gesteld. 
Inkanteling werd nog niet besproken omdat er geen actuele informatie beschikbaar was. Verder te bespreken.
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14. Regionale plangroep - Regionaal overlegnetwerk gehandicapten-
zorg (ROG) West-Vlaanderen (status 2013)

14.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Regionale plangroep - Regionaal overlegnetwerk 
gehandicaptenzorg (ROG) West-Vlaanderen (status 2013)

Contactpersoon Stijn Hermans, An-Sofie Knockaert, Vanessa Loones (coördinatie-
punt Handicap provincie West-Vlaanderen)

Coördinaten contactpersoon 050/44.12.71

Domein Welzijn

Kernopdracht Het ondersteuningsaanbod voor personen met een handicap
maximaal afstemmen op de ondersteuningsnoden. Een algemene
adviserende opdracht in het kader van de werking en de ontwikke-
ling van het ROG.

Type SWV Ontwikkelingsnetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek - (semi)privaat

Juridische vorm Feitelijke vereniging

Inhoudelijke partners Provincie, Vlaams Agentschap Personen met een Handicap, verwij-
zers (MDT’s), voorzieningen, verenigingen van personen met een
handicap, andere relevante partners

Financieel Totale grootteorde ROG: € 175.000, max. € 125.000 via het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap, overige via de 
provincie.
De werking van het Coördinatiepunt Handicap via de vzw WVCB,
maakt deel uit van een overeenkomst tussen de provincie en
vzw WVCB. Deze overeenkomst heeft betrekking op verschillende
elementen van de werking van de vzw, niet enkel over de wer-
king van het Coördinatiepunt Handicap. Het bedrag voor het 
Coördinatiepunt Handicap is hierbij niet apart uitgesplitst. Het 
bedrag van € 175.000 is dan ook een ruwe raming. Het Besluit van 
de Vlaamse Regering inzake Zorgregie voorziet een subsidiebedrag 
van circa € 125.000 per jaar per provincie dat wordt overgemaakt 
aan de Provincie. Dit is een maximumbedrag. De reële tussenkomst 
is afhankelijk van de werkelijke personeelsinzet (vermoedelijk 
€ 100.000).

Kader/erkenning Vlaams Besluit Zorgregie

Initiatiefnemer Provincie

Jaar oprichting 2006 (voorheen bestonden 2 andere overlegplatformen met elk een
eigen finaliteit, die samen dezelfde functie hadden als het huididige
ROG).

Aantal gemeenten 64 voor ROG - 29 voor Regionale Plangroep Kortrijk - Roeselare
- Tielt

Werkingsgebied ROG: Provincie West-Vlaanderen / Regionale plangroep Kortrijk
– Roeselare Tielt: arrondissement Kortrijk en arrondissementen
Roeselare en Tielt

Zetel Hoefijzerlaan 38, 8000 Brugge

Personeel 3

VTE 2,5
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Naam samenwerkingsverband Regionale plangroep - Regionaal overlegnetwerk 
gehandicaptenzorg (ROG) West-Vlaanderen (status 2013)

opmerkingen/aanvullingen op info studie De regionale plangroep Kortrijk – Roeselare – Tielt, is een overleg-
vorm binnen ons Provinciaal overlegnetwerk voor planning en af-
stemming op regionale basis. Naast de regionale plangroepen (die 
ook in de andere regio’s van de provincie bestaan), zijn er andere 
overlegvormen binnen ons ROG met andere finaliteiten. De regiona-
le plangroepen worden samengeroepen wanneer er een duidelijke 
opdracht is, er is geen vaste vergaderfrequentie.
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14.2. Werkingsgebied

14.3. Voorstel aan Midwestoverleg
Dit is een overlegplatform waar de directies van de diverse private instellingen regelmatig overleggen. Het betreft 
geen samenwerking tussen de gemeenten. Er wordt geen lokaal beleid gevoerd.
Dit samenwerkingsverband hoeft niet op de lijst van samenwerkingsverbanden opgenomen te worden. inkanteling 
is niet aan de orde.

TIELT

WINGENE

STADEN

ROESELARE

PITTEM

ARDOOIE

HOOGLEDE

IZEGEM

MOORSLEDE

RUISELEDE

LEDEGEM

MEULEBEKE

WIELSBEKE

LICHTERVELDE

INGELMUNSTER

OOSTROZEBEKE
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15. Regionale Welzijnsraad (status 2013)

15.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Regionale Welzijnsraad (status 2013)

Contactpersoon Soetkin Neirynck (coördinator), Hilde Vens (voorzitter)

Coördinaten contactpersoon 051/20.08.36; coordinator@regionalewelzijnsraadroeselaretielt.be

Domein Welzijn

Kernopdracht Een intersectoraal overlegplatform voor de regio Midden West-
Vlaanderen. Vanuit een neutrale en strategische positie draagt de
welzijnsraad bij aan een dynamische streekontwikkeling. Daarbij
legt ze verbinding tussen alle publieke en private partners met de
bedoeling het welzijn en de sociale grondrechten van alle burgers te
ondersteunen en te versterken.

Type SWV Dienstverleningsnetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek - (semi) privaat

Juridische vorm Vzw (met gekend structuren: algemene vergadering, raad van be-
stuur en dagelijks bestuur).

Inhoudelijke partners Alle private en publieke welzijn- en gezondheidsactoren in
de regio: OCMW/Sociaal Huis Roeselare, Wingene en Tielt,
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, RESOC|SERR Midden
West-Vlaanderen, OC St. Idesbald, Huisvestingsdienst regio
Izegem, Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg PRIT, Open School/
Basiseducatie, CAW Midden West-Vlaanderen, CLB Izegem, CBJ
Roeselare-Tielt.

Financieel Structurele financiering tot eind 2013 van 50.000 euro van Provincie
West-Vlaanderen; daarnaast projectfinanciering van Associatie
Midwest; en andere subsidiekanalen: CERA, Nationale Loterij,
Leader.

Kader/erkenning Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1997 betreffen-
de ondersteuning van regionaal overleg en regionale samenwerking
in de welzijnssector; Provinciaal reglement van 1 juni 2006 
houdende de subsidiëring van de Regionale Welzijnsraden; 
Samenwerkingsovereenkomst 2012-2013 ter ondersteuning van het
regionaal sociaal beleid.

Initiatiefnemer Initieel een initiatief van een aantal welzijnsactoren uit de regio

Jaar oprichting 1999

Aantal gemeenten 17

Werkingsgebied Regio Midden West-Vlaanderen (volgens de bestuurlijke
arrondissementen)

Zetel Streekhuis Midden West-Vlaanderen, Spanjestraat 141, 8800
Roeselare

Personeel 1

VTE 1

opmerkingen/aanvullingen op info studie
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15.2. Werkingsgebied

15.3. Voorstel aan Midwestoverleg
De Regionale Welzijnsraad is in vereffening. Lieven Lust en Benoit Sintobin zijn aangesteld als vereffenaars. De 
resterende middelen werden overgemaakt aan het CAW. Deze worden ingezet voor het project ‘zonder dak’ waarbij 
een regiostrategie rond dak- en thuisloosheid beoogd wordt. De opmaak van deze strategie wordt aangestuurd 
vanuit het CAW.

De RWR is stopgezet toen de subsidies van provincie werden stopgezet. De coördinator kon niet langer gefinancierd 
worden. In andere regio’s was er een platform aanwezig om dit te ondervangen. Hier is er nog tot eind 2017 een 
provinciale subsidie van € 30.000.

Aangezien de RWR in vereffening is, is inkanteling niet aan de orde.
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16. VZW SEL Midden-West-Vlaanderen

16.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg Midden 
West-Vlaanderen vzw (SEL MWVL)

Contactpersoon Ann Van Wanzeele

Coördinaten contactpersoon 051/20.40.74; 0478/27.09.52

Domein (Welzijn) Gezondheidszorg

Kernopdracht Het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) is 
een samenwerkingsverband van zorgaanbieders binnen een be-
paalde zorgregio (cfr. het zorgregiodecreet) dat gericht is op de
optimalisatie van de zorg. Het SEL is een aanpreekpunt voor het 
netwerk eerstelijnsgezondheidszorg (professionelen). Als zorgaan-
bieder (zowel beleidsverantwoordelijke
als basiswerker) kan je bij het SEL terecht voor info en overleg 
omtrent opdrachten en projecten van de SEL’s. Het SEL maakt de 
professionele zorg- en hulpverleners wegwijs in het gebruik van 
zorgplannen en de organisatie van multidisciplinair overleg in de 
thuiszorg.

Het SEL reikt neutrale info aan aan de gebruiker/mantelzorg over 
de eerstelijnsgezondheidszorg. Als gebruiker/patiënt/cliënt of als 
mantelzorger
vind je bij het SEL informatie omtrent de organisatie en de mogelijk-
heden van de thuiszorg. Om makkelijk de weg naar de
gepaste zorg te vinden ontwikkelden de SEL’s van West-Vlaanderen 
de website www.thuiszorgzakboekje.be . Je vindt er informatie 
over alle thuiszorgmogelijkheden in de regio zowel organisaties als 
zelfstandige
zorgaanbieders. Op de website www.selwvl.be vind je alle informa-
tie over de opdrachten
van het SEL, de lokale werking, de projecten waar het SEL aan 
meewerkt of die door het SEL getrokken worden, …

Het Overlegplatform Dementie Midden West-Vlaanderen is een sa-
menwerking tussen SEL MWVL en het Expertisecentrum Dementie 
Sophia. Het is een open en pluralistisch platform dat openstaat voor 
alle zorgaanbieders die werken met en voor personen met dementie 
en hun omgeving. Het OPD maakt dementie kenbaar en bespreek-
baar bij professionelen en mantelzorgers, en in de maatschappij. 
Het overlegplatform creëert een breder draagvlak, inventariseert 
bestaande wensen en noden en maakt deze bekend aan het beleid. 

Het werkgebied van het SEL MWVL sterkt zich uit van Poperinge tot 
Tielt en omvat 27 gemeenten. Om de werking van het SEL MWVL 
dichter bij de lokale zorgaanbieders te brengen werkt het SEL met 
Lokale Antennepunten van het SEL (=LAS). In bepaalde regio’s 
is de LAS –werking verder onderverdeeld in Thuiszorgplatforms. 
Samenwerken rond thuiszorg staat centraal in de LAS’en. Een LAS 
voert de opdrachten en taken van het SEL uit op een meer lokaal 
niveau en brengt de lokale zorgaanbieders samen om acties op te 
zetten en/of multidisciplinaire vorming te organiseren rond eerste-
lijnsgezondheidszorg. Iedere persoon die in de betrokken regio 
geïnteresseerd is of werkzaam is in de thuiszorg, kan bij het LAS 
aansluiten. 

Type SWV Netwerk

Interorganisatorische vorm Publiek - (semi)privaat
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Naam samenwerkingsverband Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg Midden 
West-Vlaanderen vzw (SEL MWVL)

Juridische vorm Vzw

Inhoudelijke partners 7 basispartners opgelegd door de overheid: huisartsen, dien-
sten gezinszorg, verpleegkundigen en vroedvrouwen, diensten 
maatschappelijk werk van de mutualiteiten, OCMW’s, lokale 
dienstencentra, 
woonzorgcentra.

Daarnaast heeft elk SEL-bestuur beslist om bijkomende disciplines 
op te nemen in de vzw, zodat de verschillende disciplines werkzaam
in de (eerstelijns-)gezondheidszorg voldoende vertegenwoordigd 
zijn. Het gaat hier om o.a. volgende disciplines: apothekers, kinesi-
therapeuten, Netwerk Palliatieve Zorgen, Psychiatrische Zorg in de 
Thuissituatie (= PZT), Regionale Dienstencentra, Vereniging voor
mantelzorgers, Verenigingen voor vrijwilligers, Centrum Algemeen 
Welzijnswerk (= CAW), Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
(= CGG), Expertisecentra Dementie (= ECD), Begeleid Wonen, 
Ziekenhuizen, …

Financieel Vlaams en Federaal :
- Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid: 
€ 60.000  vaste middelen + middelen per inwoner (€ 0,20)*. * = 
geïndexeerd
- Federale Overheid: enkel financiële middelen volgens inwoners-
aantal (0,19 EUR/inwoner)*. * = geïndexeerd

Kader/erkenning Decreet betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de 
samenwerking
tussen de zorgaanbieders (3/03/2004)
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (19/12/2008)

Initiatiefnemer Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (erkenning als SEL = 
Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg ) + Federale
Overheid (erkenning als GDT = Geïntegreerde Dienst voor 
Thuisverzorging)

Jaar oprichting 1 januari 2010 ( de voorlopers van de SEL’s, met name de SIT’s be-
gonnen al rond +/- 1995 – Het SEL MWVL is een fusie van 5 voor-
malige SIT’s: SIT Roeselare, SIT Izegem, SIT Tielt, SIT Ieper en
SIT Diksmuide-Veurne

Aantal gemeenten 27

Werkingsgebied Regio’s Roeselare-Izegem-Tielt-Poperinge-Ieper-Diksmuide, met 
name de volgende 27 gemeenten:
Voor regio Roeselare: Ardooie, Hooglede, Kortemark, Ledegem,
Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden
Voor regio Izegem: Ingelmunster, Izegem, Lendelede
Voor regio Tielt: Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt,
Wingene
Voor regio Poperinge: Poperinge, Vleteren
Voor regio Ieper: Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Lo-
Reninge, Mesen, Zonnebeke
Voor regio Diksmuide: Diksmuide, Houthulst

Zetel Mandellaan 101 te 8800 Roeselare

Personeel 4

VTE 3,2 VTE (1 hoofdcoördinator, 2 coördinatoren en 1 administratief 
bediende)

opmerkingen/aanvullingen op info studie
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16.2. Werkingsgebied

16.3. Voorstel aan Midwestoverleg
De SEL worden gefinancierd met Vlaamse en federale middelen. Met de vorming van de eerstelijnsregio’s worden 
de SEL’s hervormd. Inkanteling is niet aan de orde.
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17. Proef-wonen (status 2013)

17.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Proef-wonen (status 2013)

Contactpersoon Nathalie Folens

Coördinaten contactpersoon 0497/99.09.87; nathalie.f@huisvesting.izegem.be

Domein Welzijn - Wonen - (Zorg)

Kernopdracht Mensen met onvoldoende woonervaring en mensen die problemen
hebben met het zelfstandig wonen en leven de kans bieden om
binnen het kader van de sociale huisvesting via begeleiding op maat
en met een voorwaarden gebonden karakter, de nodige (woon)
vaardigheden aan te leren.

Type SWV Dienstverleningsnetwerk

Interorganisatorische vorm Publiek - (semi)privaat

Juridische vorm Projectvereniging

Inhoudelijke partners De drie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden lokaal
woonbeleid (en dus ook de 17 gemeenten en OCMW’s van Midden
West-Vlaanderen), 6 (van de 7) sociale huisvestingsmaatschappijen
werkzaam in deze regio (De Mandel, Izegemse Bouwmaatschappij,
Tieltse Bouwmaatschappij, Helpt Elkander, Mijn Huis en De
Mandelbeek) en de 3 sociale verhuurkantoren. Daarnaast ook
de Regionale Welzijnsraad Midden West-Vlaanderen en diverse
diensten uit sectoren: algemeen welzijnswerk, VAPH, geestelijke
gezondheidszorg, jongerenwelzijn en de thuiszorgsector.

Financieel Vlaamse middelen (€ 234.120 personeelskosten over 3 jaar en 
€ 49.500 werkingskosten over 3 jaar) + inbreng andere actoren bin-
nen de bestaande werking

Kader/erkenning Erkenning voor 3 jaar (tot 31.08.2014) – geen structurele 
verankering

Initiatiefnemer Regionale Welzijnsraad Midden West-Vlaanderen –
Huisvestingsdienst regio Izegem

Jaar oprichting 2011

Aantal gemeenten 17

Werkingsgebied Midwest

Zetel Huisvestingsdienst regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem

Personeel 1

VTE 0,5

opmerkingen/aanvullingen op info studie
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17.2. Werkingsgebied

17.3. Voorstel aan Midwestoverleg
De experimentele fase van proefwonen is achter de rug. Dit wordt nu verder geregeld via lokale toewijzingsreglementen 
in 16 gemeenten. Ardooie neemt hieraan niet deel. 

De woonwinkels volgen dit verder op. Proefwonen is geen apart samenwerkingsverband meer, hoewel er nog steeds 
een stuurgroep is waarin de partners vertegenwoordigd zijn. Er is een link met de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Het project ‘zonder dak’ wordt via het CAW gecoördineerd. Het project proefwonen is een klein onderdeel van de 
regiostrategie thuisloosheid. Via de woonwinkels is er een nauwe connectie met de lokale besturen via bv. een 
zitdag van de woonwinkels.

Proefwonen is reeds ingekanteld/opgenomen in de samenwerkingsverbanden van de woonwinkels. Inkanteling is 
niet meer aan de orde.
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18. Vroegtijdige zorgplanning Midden-West-Vlaanderen

18.1. Fiche samenwerkingsverband

Naam samenwerkingsverband Vroegtijdige zorgplanning Midden-West-Vlaanderen

Contactpersoon Hanne Vanraes

Coördinaten contactpersoon

Domein

Kernopdracht

Type SWV

Interorganisatorische vorm

Juridische vorm

Inhoudelijke partners

Financieel

Kader/erkenning

Initiatiefnemer

Jaar oprichting

Aantal gemeenten

Werkingsgebied

Zetel

Personeel

VTE

opmerkingen/aanvullingen op info studie
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18.2. Werkingsgebied

18.3. Voorstel aan Midwestoverleg
De contactpersoon is Hanne Vanraes. Dit is een tijdelijk project dat loopt tot eind 2017 en kan bijgevolg van de lijst 
geschrapt worden.



Midwestoverleg cluster ruimtelijke ordening en mobiliteit



152 c l u s t e r  r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g  e n  m o b i l i t e i t  |  2 0 1 7  M i d w e s t o v e r l e g



Midwestoverleg bijlagen
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1. Cluster bestuur: Project Noodplanning Midwest - bijlage tabel 
midwest 2016-2017
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2. cluster bestuur: Project RIHO - SEAS - bijlage 
samenwerkingsovereenkomst

Politiezone RIHO -  Nood- en Interventieplanning 
Barbara Bourdeau – Accent Business Park – Kwadestraat 159 a-b – 8800 Roeselare 
Tel. 051/23.10.68 of 051/26.26.20 – Email: barbara.bourdeau@politiezoneriho.be 

 
 

 
 

Samenwerkingsovereenkomst  
RIHO-SEAS 

2017 – 2018 - 2019 

 
Algemeen 

 
 RIHO-SEAS is een tool die ontwikkeld werd door een lokale politiezone PZ RIHO en 

NIET door een commerciëel bedrijf. 
 Het is dus geenszins de bedoeling om RIHO-SEAS te commercialiseren.  
 Er wordt wel de mogelijkheid geboden om RIHO-SEAS te gebruiken in zijn bestaande 

vorm. 
 Het programma en de gegevens staan op een server in een beveiligd datacenter. 

 
Aansluitingen 
 

 De aansluitingen zijn voorzien per gemeente. 
 Een politiezone / hulpverleningszone kan aansluiten, wanneer 80% van de 

gemeenten binnen de zone zijn aangesloten.  
 Een politiezone kan bijkomend beschikken over de module om op een 

geautomatiseerde manier operatieorders op te stellen, daarvoor wordt een 
bijkomende prijs per operatieorder aangerekend. 

 Op vraag van de hulpverleningszones wordt een automatische risicoanalyse 
geïmplementeerd in RIHO-SEAS (inhoud en weging na overleg met de 4 HVZ binnen 
WVL), daarnaast werd de cartografiemodule uitgebouwd en kunnen 
geautomatiseerde adviezen uit de tool gehaald worden. Daarvoor wordt er aan de 
hulpverleningszone per aangemeld evenement een bedrag aangerekend voor 
bijkomende opslag en CPU. 

 De tool is beschikbaar van zodra er een officiële bestelbon werd bezorgd aan de PZ 
RIHO. 

 Voor de politiezone / hulpverleningszone nadat minstens 80% van de gemeenten hun 
bestelbon hebben bezorgd. 

 
Tool op maat van de entiteit 
 

 Per aangesloten gemeente, politiezone, hulpverleningszone worden de 
entiteitspecifieke emailadressen in het systeem gestoken. De automatische 
antwoordmails worden gepersonaliseerd. 

 Per gemeente, politiezone, hulpverleningzone is er in de back-office een 
gepersonaliseerde pagina voorzien voor opvolging. Die is enkel zichtbaar voor de 
eigen entiteit. 

 Per aangesloten gemeente worden de straatnamenlijsten en de vaste locaties met de 
correcte adresgegevens en eventueel noodplanningszone ingeladen. 

 De data van de evenementen worden momenteel per politiezone bewaard, maar er is 
toegang voor de aangesloten gemeenten van hun eigen gegevens. In een latere fase, 
wanneer er hulpverleningszones aansluiten, worden de gegevens op niveau provincie 
bewaard. 
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Politiezone RIHO -  Nood- en Interventieplanning 

Barbara Bourdeau – Accent Business Park – Kwadestraat 159 a-b – 8800 Roeselare 
Tel. 051/23.10.68 of 051/26.26.20 – Email: barbara.bourdeau@politiezoneriho.be 

Afspraken bij afsluiten samenwerkingsovereenkomst 
 

 Binnen elke aangesloten gemeente, politiezone, hulpverleningszone wordt 1 
informaticus aangeduid als contactpersoon met de dienst informatica PZ RIHO.  

 De samenwerking wordt steeds voor 3 jaar afgesloten. De kosten worden verrekend 
per jaar en worden gefactureerd in januari van het volgende jaar. Ongeacht de 
maand waarin aangesloten werd, wordt steeds de basisprijs gefactureerd. 

 Per aangesloten gemeente, politiezone, hulpverleningszone, kunnen maximaal 10 
licenties voorzien worden. 

 Er kunnen GEEN individuele wijzigingen aan de tool uitgevoerd worden, dit maakt de 
tool onbeheersbaar. 

 Vragen tot aanpassingen worden verzameld bij de PZ RIHO en, tenzij bij 
hoogdringendheid, in functie van de nieuwe ontwikkelingen geïmplenteerd.  
Opgepast: ALLE aangesloten gemeenten, politiezones, hulpverleningszones worden 
steeds op dezelfde versie gezet! Bij grote wijzigingen of nieuwe ontwikkelingen, 
worden alle gebruikers tijdig op de hoogte gebracht. 

 Vragen ivm het gebruik van RIHO-SEAS kunnen gesteld worden aan de dienst 
noodplanning of operationeel beheer PZ RIHO. 

 Enkel specifieke informatica vragen kunnen gesteld worden aan de dienst informatica 
van PZ RIHO en dit via de contactpersoon informatica van de gemeente, politiezone, 
hulpverleningszone. 

 Om de gegevens van de verschillende disciplines beter af te schermen, wordt vanaf 
2018 de login voor de back-office gebruikers enkel mogelijk via eID-lezer. 

 
Kostprijs 
 

 Vaste deelnameprijs voor aansluiting, opstart, personalisering, ondersteuning en 
nieuwe ontwikkelingen 

 Per aangesloten gemeente, politiezone,  hulpverleningszone: 600€ / jaar 
 Voor gemeenten met minder dan 100 aangemelde evenementen per jaar, 

300€ / jaar. 
 

 Prijs per aangemeld evenement: serverkost, opslag, CPU 
 Binnen de gemeente voor de reeds aangesloten gemeenten binnen project 

noodplanning MIDWEST: 4€ 
 Binnen de gemeente voor niet aangesloten gemeenten project noodplanning 

MIDWEST: 7,5€ 
 Per politioneel operatieorder: 4€. (enkel voor module politie) 
 Per aangemeld evenement binnen de hulpverleningzone (risico-analyse 

brandweer, cartografie, adviezen): 4€ 
 

 Testversie RIHO-SEAS 
 Er kan gedurende 1 maand getest worden met RIHO-SEAS.  
 Een testversie kan aangevraagd worden voor maximum 3 gemeenten (binnen 

de PZ / HVZ), daarbij  kunnen ook de betrokken politiezone en 
hulpverleningszone testen. 

 Per dienst (gemeente / politiezone / hulpverleningszone) kunnen maximaal 2 
gebruikers in het systeem testen. 

 Per gemeente kunnen maximaal 3 vaste locatie in het systeem gestoken 
worden. 

 Een testversie kan van zodra er een officiële bestelbon wordt bezorgd of een 
betaling werd uitgevoerd. 

 Voor deze testversie wordt 300€ aangerekend. Deze wordt in mindering 
gebracht bij eventuele definitieve aansluiting. 
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Intergemeentelijk samenwerken rond cultuur en 
erfgoed in de regio Midwest 
 

1. Vooraf 

Op 28 februari 2012 werd de Interlokale Vereniging Associatie Midwest opgericht door de 
gemeenten uit de arrondissementen Roeselare-Tielt met als doel samen te werken, 
intergemeentelijk personeel te delen, gezamenlijk overheidsopdrachten aan te gaan, overleg te 
plegen, ondersteund te worden en een belangenbehartiger te hebben. 

De oprichting kwam er na een studie over schaalveranderingen in 2010. Deze wees uit dat er nood is 
aan meer transparantie en efficiëntie op het vlak van de intergemeentelijke samenwerkingen in de 
regio. De oprichting van de ILV Associatie Midwest wou hier een antwoord op bieden. Van bij het 
begin was het ook de bedoeling om de interlokale vereniging te gebruiken als koepel om nieuwe 
samenwerkingsvormen in onder te brengen en bestaande te heroriënteren.  

Sinds de oprichting van de ILV Associatie Midwest is de dynamiek van onderuit in de regio 
toegenomen. Eerste stappen naar een sterkere samenwerking worden gezet door het delen van 
intergemeentelijk personeel (vb. GIS- coördinator, archiefteam), het voeren van gezamenlijke 
opdrachten (vb. gezamenlijke aankopen) en regionale projecten (vb. regionale I-scan).1 Deze 
dynamiek zal eind 2017 resulteren in de oprichting van een dienstverlenende vereniging. Het is de 
bedoeling om bestaande samenwerkingsverbanden zoveel mogelijk binnen deze dienstverlenende 
vereniging te clusteren. 
 
In deze nota worden diverse scenario’s verkend en wordt een mogelijk traject uitgetekend voor een 
toekomstige intergemeentelijke samenwerking op het vlak van cultuur en erfgoed binnen de DVV 
Midwest. Deze nota bouwt verder op een document dat in 2013 werd opgesteld en steunt daarbij op 
de positieve ervaringen die projectvereniging BIE de afgelopen jaren had met het intergemeentelijk 
samenwerken rond cultuur. 2 De projectvereniging werd in 2008 opgericht (° als TERF) en bevat naast 
een bibliotheeksamenwerkingsverband ook een intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (sinds 
2010) en een samenwerking rond het afstemmen van cultuuraanbod en cultuurcommunicatie (sinds 
2013).  
 

2. De huidige culturele samenwerkingsverbanden in de arrondissementen 
Roeselare – Tielt 

De gemeenten Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden 
werken intergemeentelijk samen binnen projectvereniging BIE rond de volgende culturele domeinen: 

                                                           
1 ‘Samen sterke besturen maken’, 4.  
2 ‘Intergemeentelijk samenwerking rond cultuur binnen de Interlokale Vereniging Associatie Midwest’ (2013).  
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1. Cultureel erfgoed – TERF: de projectvereniging sloot voor de periode 2008, daarna voor de 
periode 2009-2014 en opnieuw voor de periode 2015-2020 een cultureel-erfgoedconvenant 
af met de Vlaamse Overheid. De projectvereniging ontvangt jaarlijks €246.946 van 
Vlaanderen voor de uitwerking van een beleid rond cultureel erfgoed ( d.i. alles wat 
verplaatsbaar is, materieel en immaterieel erfgoed zoals oude foto’s, museale objecten, 
tradities, processies, werking heemkundige kringen,…).3  

➢ Relevante wetgeving : Cultureel-erfgoeddecreet van 2012 voor de huidige werking 
(tot 2020) en het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet van 2017 voor de volgende 
beleidsperiode (2021-2026) 

2. Onroerend erfgoed – RADAR: projectvereniging BIE werd op 1 april 2015 door minister-
president Geert Bourgeois erkend als intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) en 
sloot daarvoor een samenwerkingsovereenkomst met Vlaanderen af. Jaarlijks ontvangt de 
projectvereniging €85 000 van de Vlaamse Overheid als loonsubsidie. Tot de kerntaken van 
de IOED behoren het adviseren van bouwdossiers, begeleiden van projecten en het verhogen 
van het maatschappelijk draagvlak. 

➢ Relevante wetgeving : nieuw onroerend erfgoeddecreet sinds 1 januari 2015 – wordt 
dit voorjaar geëvalueerd. Voor de volgende beleidsperiode (2021-2026) zal dit 
bijgewerkte decreet van toepassing zijn. 

3. Bibliotheeksamenwerking – BRoeRe : Voor wat betreft BRoeRe wordt ook samengewerkt 
met de gemeente Ledegem. Aanvankelijk was de samenwerking van de bibliotheken heel 
projectgericht. Er werd samengewerkt op collectieniveau (wisselcollecties) en rond concrete 
activiteiten (bv. boekenbeursbus) en in 2013 voerde WIVO een competentiescreening uit bij 
de medewerkers. Om deze organisch gegroeide samenwerking in te bedden in een ruimere 
visie werd in 2016 een beleidsplanningstraject doorlopen onder begeleiding van het 
consultancybureau Möbius. De resultaten daarvan werden onlangs aan de betrokken lokale 
besturen gepresenteerd. Sinds juni 2015 heeft BRoeRe ook een digicoach in dienst, 
gefinancierd door de provincie West-Vlaanderen. De digicoach leert de medewerkers van de 
bibliotheken omgaan met nieuwe digitale toepassingen en maakt hen mediawijzer.  

➢ Momenteel geen relevante wetgeving; past wel binnen het beleid van de provincie 
West-Vlaanderen om bibliotheken projectmatig te ondersteunen via 
samenwerkingsverbanden. Vanaf 2018 verliezen de provincies hun 
persoonsgebonden bevoegdheden en wordt alle bibliotheekondersteuning door 
Vlaanderen opgenomen. In 2018 en 2019 zal dit gebeuren via een aantal 
regelementen. Op lange termijn wordt het streekgericht bibliotheekbeleid een 
onderdeel van een decreet regionaal cultuurbeleid dat verwacht wordt tegen 
1/1/2020. Momenteel geen duidelijkheid over de inhoud (subsidiecriteria e.d.) en 
financieringsmogelijkheden van dit decreet. 

4. Cultuuraanbod en cultuurcommunicatie - UiTinMidwest : projectvereniging BIE diende op 1 
september 2013 een cultuurnota in bij de Vlaamse Overheid om subsidies te ontvangen voor 

                                                           
3 Voor een overzicht van het huidige financieringsmodel van BIE: zie bijlage 8.1 



160 b i j l a g e n  |  2 0 1 7  M i d w e s t o v e r l e g

 
3 

 

het intergemeentelijk samenwerken rond het cultuuraanbod en de cultuurcommunicatie. 
Deze subsidieaanvraag werd goedgekeurd en van 2014 tot en met 2019 ontvangt 
projectvereniging BIE jaarlijks ca. 43 000 euro om het podiumkunstenaanbod in de BIE-regio 
(professioneel en vrijwillig) op elkaar af te stemmen, om in te zetten op regionale 
communicatie rond het cultuuraanbod in de BIE-regio en om te werken aan participatie van 
kansengroepen.  

➢ Relevante wetgeving : Decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012. 

5. Archief : projectvereniging BIE zet ook in op archiefbeheer en -ontsluiting. Aanvankelijk 
gebeurde dit voornamelijk binnen de schoot van de projectvereniging via de stuurgroep 
archief. Sinds 2015 staat projectvereniging BIE ook in voor de inhoudelijke aansturing van het 
intergemeentelijk archiefteam Midwest (IGA Midwest). Dit team werd aangeworven door de 
stad Izegem, maar werkt binnen de regio Midwest (Hooglede, Izegem, Ledegem, Moorslede, 
Wielsbeke en Wingene). De provincie West-Vlaanderen ondersteunt de werking van het 
archiefteam via een tijdelijke subsidiëring van het lokale archiefbeheer (3 jaar). De werking 
van de stuurgroep archief van BIE werd in 2016 verruimd tot de regio Midwest via de 
intervisiegroep Midwest Archief. Driemaandelijks komen de archiefverantwoordelijken van 
de Midwestregio samen om gezamenlijke uitdagingen te bespreken en aan te pakken.  

De bibliotheken van de gemeenten Oostrozebeke, Tielt, Wielsbeke, Pittem, Meulebeke, Dentergem 
en Wingene werken samen in het samenwerkingsverband BART. Er werd een beleidsplan opgemaakt 
voor de periode 2013-2018 waarmee men de samenwerking wil intensifiëren. Het ontbreken van een 
juridische structuur vormt een rem op de verdere bestuurlijke ontwikkeling van dit 
samenwerkingsverband. Ondanks dit gebrek werken de bibliotheken intens samen. De voorbije jaren 
werden diverse projecten gerealiseerd: jaarlijks verschijnt een folder met de najaarsactiviteiten 
(bibliotheekweek en digitale week); er werd een voorleesfolder gemaakt; tijdens de 
jeugdboekenmaand nodigen de bibliotheek auteurs uit Nederland uit; er werden gezamenlijk 
collecties aangekocht en de jeugdverantwoordelijken komen samen in de werkgroep ‘Bart-je’. De 
bibliothecarissen vergaderen ca. 4 keer per jaar. Tot eind 2016 beschikte Bart ook over een eigen 
Digi-coach. 

De gemeenten Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruislede, Tielt, Wielsbeke en Wingene 
werkten tussen 2012 en 2014 samen rond cultureel erfgoed binnen het project ‘Kinderen van toen 
senioren van nu’. Dit project werd door de provincie getrokken. In 2014 werd geen aanvraag tot het 
afsluiten van een cultureel-erfgoedconvenant ingediend.  

3. Sterktes behouden 

Intergemeentelijk samenwerken rond cultuur verschilt van samenwerking op andere domeinen in 
het belang van nabijheid. Erfgoed en cultuur spelen zich niet af boven de hoofden van mensen, maar 
krijgen vorm in en doorheen de praktijk(en) en wordt bepaald door een uniek samenspel van bottom 
down en bottom up impulsen. 

Projectvereniging BIE heeft een lange traditie van intergemeentelijk samenwerken rond cultuur en 
erfgoed. De sterktes van dit samenwerkingsverband liggen in  

1) de betrokkenheid van de lokale politieke mandatarissen en de lokale ambtenaren,  
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2) de expertise-uitwisseling tussen de verschillende deelwerkingen (samen onder 1 dak),  

3) dezelfde gemeenten vinden elkaar op verschillende terreinen 

4. Naar een samenwerking rond cultuur op het Midwestniveau  

Hieronder volgen verschillende pistes om binnen de regio Midwest samen te werken rond cultuur. In 
de keuze van het scenario dient rekening te worden gehouden met juridische/bestuurlijke aspecten, 
met financiële overwegingen en met inhoudelijke/organisatorische kwesties. Qua timing wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de situatie tot en met 2020 en de situatie vanaf 2021. Op dat moment 
houdt projectvereniging BIE immers op te bestaan (en eindigt ook het erfgoedconvenant met de 
Vlaamse overheid). 

4.2. De situatie tot en met 2020 

In 2015 diende projectvereniging BIE een aanvraag tot verlenging van de projectvereniging in. Tot en 
met 31 december 2020 hebben de zeven steden en gemeenten van de BIE-regio zich geëngageerd 
om samen te werken rond cultuur en erfgoed in de regio. Deze rechtspersoon heeft met de Vlaamse 
overheid een aantal beheersovereenkomsten afgesloten, zoals het erfgoedconvenant voor de 
werking van TERF en de samenwerkingsovereenkomst voor de werking van de IOED RADAR. Het 
ontbinden van de projectvereniging is statutair niet mogelijk voor 20204 en bovendien niet wenselijk 
aangezien dit de bestaande overeenkomsten hypothekeert. De uitbreiding van de projectvereniging 
is mogelijk, maar hier geldt opnieuw dat er rechtsonzekerheid kan optreden. Zo moeten IOED’s 
volgens de huidige regelgeving bij relatief kleine wijzigingen (bv. naamsverandering of toetreden van 
een gemeente) een volledige nieuwe aanvraag tot erkenning indienen. De reden hiervoor is dat een 
uitbreiding of naamsverandering een statutenwijziging impliceert waardoor de erkenning niet langer 
geldig is en dat een wijziging in de samenstelling van de IOED gevolgen kan hebben voor de 
subsidieberekening.  

Tot 2020 lijkt de ontbinding van de projectvereniging niet wenselijk; toch kan in de komende jaren al 
op verschillende manieren (informeel) samengewerkt worden binnen Midwest: 

• Terugkoppeling van de beslissingen van de raad van bestuur van BIE op de raad van bestuur 
van Midwest en omgekeerd van relevante agendapunten en beslissingen Midwest naar de 
projectvereniging. Deze rol als verbindingsofficier kan best opgenomen worden door een 
burgemeester.  

• Projectmatige samenwerkingen (i.f.v. bepaalde opportuniteiten): 
o Bibliotheeksamenwerking:  

▪ Overleg tussen BRoeRe en BART ontbreekt momenteel. Regelmatig overleg 
tussen beide samenwerkingsverbanden is wenselijk (binnen de schoot van 
Midwest) o.a. in het kader van de opgestelde beleidsnota.  

▪ Digicoach: momenteel tewerkgesteld door de projectvereniging. Subsidiëring 
door de provincie valt weg vanaf 2018. Het is momenteel nog onduidelijk of 
deze financiering structureel of projectmatig wordt overgenomen door 
Vlaanderen.  

                                                           
4 Art. 4 §1 en Art. 17 “De vereniging wordt ontbonden bij niet-verlenging van de samenwerking na afloop van 
de duur van de vereniging […]” 
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• Indien de financiering wordt overgenomen door Vlaanderen: inzet in 
de bredere regio mogelijk mits bijdrage door de BART-gemeenten. 
(bv. op basis van gepresteerde uren). 

• Indien de financiering niet wordt overgenomen door Vlaanderen: 
inzet op Midwestniveau mits structurele bijdrage vanuit de BRoeRe- 
en BART-gemeenten.5  

▪ In het najaar van 2017 en/of 2018 kan BRoeRe intekenen op de 
transitiereglementen culturele projecten die vóór de zomer 2017 worden 
gelanceerd.  De subsidies zijn bedoeld voor projecten met regionale 
uitstraling. Ook bibliotheken en samenwerkingsverbanden kunnen hierop 
intekenen.  

o Archief:  
▪ op dit moment wordt via de intervisiegroep al binnen de regio Midwest 

expertise gedeeld rond archiefbeheer. De koppeling van de expertise binnen 
BIE op het vlak van archiefzorg en de werking van het intergemeentelijk 
archiefteam (gedeeltelijk binnen de BIE-regio actief) is hierbij een 
meerwaarde. Tot en met 2018 kan deze manier van werken verder worden 
gezet. Vanaf 2019 kan het IGA-team als personeel van Midwest worden 
ingezet ter versterking van het archiefbeheer van geïnteresseerde 
gemeenten. 

▪ Dossier erfgoeddepot (papieren archief): indien een regionaal erfgoeddepot 
wordt verwezenlijkt, kan de expertise van het IGA-team rond de zorg voor en 
de ontsluiting van papieren erfgoed hierbij worden ingezet. 

o Cultureel erfgoed:  
▪ Erfgoedbank Midwest (www.erfgoedbankmidwest.be): mogelijkheid bieden 

aan geïnteresseerde gemeenten binnen Midwest om hun erfgoedcollecties 
te digitaliseren en aan het brede publiek te tonen via de regionale beeldbank 
tegen een financiële bijdrage (cfr. Samenwerking CO7 en Achthoek i.f.v. 
westhoekverbeeldt.be) 

o Onroerend erfgoed:  
▪ dossier erfgoeddepot (expertise rond archeologisch archief): indien een 

regionaal erfgoeddepot wordt verwezenlijkt, kan de expertise van RADAR 
inzake duurzame bewaring van opgravingsarchief worden ingezet binnen 
Midwest. RADAR kan de noden en vereisten voor een erfgoeddepot 
afbakenen, kan het dossier voor een erkenning als onroerend erfgoeddepot 
voorbereiden en kan de inhoudelijke werking helpen uittekenen. 

o Afstemming cultuurcommunicatie en cultuuraanbod 
▪ Vóór 1 december 2019 moet een nieuwe subsidieaanvraag worden 

ingediend voor de afstemming van het cultuuraanbod en de 
cultuurcommunicatie (decreet lokaal cultuurbeleid). Deze aanvraag is een 
opportuniteit om een omgevingsanalyse voor de hele Midwestregio op te 
zetten en deze te integreren in de cultuurnota (zie verder). 

                                                           
5 Indien alle Midwestgemeenten zouden bijdragen voor de digicoach, zou het gemeentelijk aandeel om de 
loonkost van de digicoach te financieren 0,20 euro/inwoner bedragen. 
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▪ UiTPas: binnen de BIE-regio is er momenteel onvoldoende interesse in het 
uitrollen van het UiTPassysteem. Indien de regio Tielt beslist om met dit 
dossier verder te gaan, kan UiTinMidwest expertise ter beschikking stellen bij 
de opmaak van een dossier.  

o Organisatorische afstemming: bv. gezamenlijk intranetsysteem 
(documentenplatform google drive) 
 

4.3. De situatie vanaf 2021 

In het voorjaar van 2020 moet een nieuw beleidsplan voor de subsidiëring van de volgende 
beleidsperiode van TERF en RADAR (2021-2026) worden ingediend. 

Het nieuwe cultureel-erfgoeddecreet van 2017 vormt de decretale basis voor het nieuwe cultureel-
erfgoedconvenant (TERF). Dit decreet verandert echter een aantal modaliteiten om regionaal rond 
cultureel erfgoed te werken.  

• Om vanaf 2021 een cultureel-erfgoedconvenant af te sluiten moet het werkingsbied over ten 
minste 85 000 inwoners beschikken, tenzij dat werkingsgebied volledig samenvalt met dat 
van een IOED. (art. 60)6 

• De hoogte van het toegekende subsidiebedrag is niet langer gekoppeld aan het aantal 
inwoners (m.a.w. het argument dat een uitbreiding van het werkingsgebied geen verhoging 
van de Vlaamse subsidie met zich zou meebrengen omdat het maximumbedrag reeds was 
bereikt, geldt niet langer). (art. 61) 

• Eén van de criteria die de hoogte van het subsidiebedrag bepalen is de inbreng van de 
gemeenten (per inwoner berekend). (art. 61) 

• Het nieuwe decreet voorziet in de mogelijkheid om dienstverlening buiten de eigen regio aan 
te bieden. (art. 57)  

De eerder geopperde piste om een afzonderlijk cultureel-erfgoedconvenant af te sluiten voor de 
regio Tielt (binnen Midwest) lijkt minder haalbaar, aangezien dit gedeelte van de regio Midwest geen 
85 000 inwoners telt (arrondissement telt 92 000 inwoners; Dentergem participeert niet binnen 
Midwest en valt dus weg: ca 8000 inwoners).  

Bij een inkanteling van de werking van BIE in de DVV Midwest, wordt de projectvereniging na 2020 
niet verlengd en wordt op Midwestniveau bekeken welke gemeenten rond cultuur en erfgoed willen 
samenwerken in een cultureel-erfgoedconvenant vanaf 2021. Op welke manier kan dit? 

Er zijn twee parameters die hierbij een rol spelen:  

(1) wordt het BIE-pakket als één geheel beschouwd (samenwerking rond cultuur en erfgoed) of 
kunnen gemeenten kiezen in welke deelwerking ze participeren? 

(2) Wordt er gewerkt met 1 dienstverlening of kan er met verschillende snelheden worden 
gewerkt (kerngroep + ad hoc dienstverlening tegen betaling)?  

 

                                                           
6 Zie bijlage voor een uittreksel uit het cultureel-erfgoeddecreet met de relevante artikelen. 
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(1)  

➢ Scenario 1: cultuur =  1 pakket van 4 werkingen (cultureel en onroerend erfgoed, cultuur en 
bib) 
Eén van de sterktes van het IGS BIE is dat voor elke deelwerking telkens dezelfde partners 
mee aan tafel schuiven (zie hoger). Andere organisaties bekijken BIE als een voorbeeld op dit 
vlak. Dit bevordert het vertrouwen en maakt het ook mogelijk transversaal te werken en 
personeel flexibel in te zetten zonder dat een partner wordt benadeeld. Bovendien wordt 
dit ook decretaal gestimuleerd. (zie hoger) 
 

➢ Scenario 2: Elke deelwerking wordt als afzonderlijke werking beschouwd 
Gemeenten kunnen instappen voor elke deelwerking afzonderlijk. Dit scenario verhoogt de 
kans op meer deelnemende gemeenten en lijkt ook meer op maat van elke gemeente. Het 
verhoogt echter de complexiteit (o.a. in de communicatie naar de burger) en lijkt 
verrommeling ook in de hand te werken.   
Vlaanderen stimuleert gemeenten bovendien om voor cultureel en onroerend erfgoed 
binnen één en dezelfde regio samen te werken. (Vanaf 2021 zelfde beleidsperiode en 
planningsproces). De intergemeentelijke erfgoedwerking wordt dus best niet van elkaar 
gescheiden.  
In dit scenario gaat een van de sterktes verloren. Het wordt moeilijker om een echt integraal 
en geïntegreerd regionaal cultuurbeleid te voeren. Expertisedeling en het transversaal 
inzetten van personeelskrachten (ook coördinerend en ondersteunend personeel) wordt 
immers afgeremd.  

(2)  

Als ervoor wordt geopteerd om ook met dienstverlening tegen betaling te werken, dan moet er 
rekening worden gehouden met volgende zaken 

• Om personeel in dienst te nemen moeten er voldoende structurele middelen zijn. De 
incentive om structureel in te stappen moet dus groot genoeg zijn voor de deelnemende 
gemeenten (duidelijke meerwaarde).  

• Dienstverlening tegen betaling kan enkel voor heel concrete projecten (niet voor bv. 
advisering omdat dit sowieso op ad hoc basis gebeurt) = eerder aanbodgericht dan 
vraaggericht 

• Indien er gewerkt wordt met een basisbedrag en een uitgebreide dienstverlening, moet 
duidelijkheid zijn over de inhoud van dit basisbedrag. Bovendien moet het basisbedrag hoog 
genoeg zijn om personeel in dienst te kunnen nemen (zie hoger). 

• Een van de subsidiecriteria die de hoogte van de Vlaamse subsidie voor cultureel erfgoed 
bepaalt, is de inbreng van de gemeenten. Een laag basisbedrag kan dus ook nadelige effecten 
sorteren op de Vlaamse subsidie.  

Om uit te maken welke scenario’s haalbaar zijn, moet een uitgebreide bevraging en 
omgevingsanalyse gebeuren om te peilen naar de noden en verwachtingen van de verschillende 
gemeenten op het vlak cultuur-, erfgoed- en bibliotheeksamenwerking. Deze bevraging wordt best 
voorbereid vanaf het najaar van 2018 en verder uitgerold in het voorjaar van 2019 met de nieuwe 
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besturen. De omgevingsanalyse op Midwestniveau dient als voorbereiding voor een brede 
cultuurnota die de basis zal vormingen voor de verschillende beleidsplannen (UiTinMidwest, TERF, 
RADAR) die ongeveer gelijktijdig ingediend moeten worden (zie verder).  

 

5. Voorstel nieuwe organisatiestructuur  

5.2. Huidige organisatiestructuur BIE 

In 2013 werd binnen projectvereniging BIE werk gemaakt van een nieuwe organisatiestructuur 
waarbij uitgegaan werd van de volgende zaken :  

• De juiste beslissing dient op het juiste niveau en met de juiste mensen genomen te worden 

• De vergaderlast dient verminderd te worden 

• De betrokkenheid van ambtenaren, vrijwilligers en politici bij de werking van de 
projectvereniging dient verhoogd te worden.   

Deze organisatiestructuur werd opgemaakt door een werkgroep vanuit de verschillende gemeenten 
en goedgekeurd door de raad van bestuur.   

 

In de nota die in 2013 werd opgemaakt werd reeds opgemerkt dat deze organisatiestructuur zich 
makkelijk lijkt te lenen tot integratie in Midwest, mits de problematiek rond de juridische structuur 
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zou worden opgelost. Wanneer de dienstverlenende vereniging eind 2017 een feit wordt, is dit 
juridisch obstakel weggewerkt.  

Bij de integratie van de werking van BIE in de DVV Midwest dient zoveel mogelijk rekening te worden 
gehouden met de sterktes van het huidige samenwerkingsverband (zie hoger) en met de 
toekomstige organisatiestructuur van de DVV Midwest.  

 

5.2. Organisatiestructuur toekomstige DVV Midwest 

 

 

 

Binnen de huidige werking van het Midwestoverleg zijn 8 thematische clusters actief die door een 
aantal burgemeesters worden getrokken. Naast deze burgemeesters zetelen in de cluster ook de 
coördinator van het Midwestoverleg en de bevoegde schepenen volgens dossier. Maandelijkse 
terugkoppeling vanuit deze clusters naar het Midwestoverleg gebeurt door deze afgevaardigde 
burgemeesters. Eén van de clusters is ‘cultuur en vrije tijd’.  
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5.3. Voorstel integratie BIE in Midwest vanaf 2021 

 

De raad van bestuur en algemene vergadering van de DVV Midwest vervangen de raad van bestuur 
van BIE als hoogste beslissingsorganen (zie hoger voor de samenstelling). De activiteiten van het 
huidige dagelijks bestuur van BIE komen terecht op het niveau van de cluster cultuur. Dit ‘dagelijks 
bestuur’ (= clusteroverleg) neemt alle beslissingen die niet expliciet tot de bevoegdheid van de raad 
van bestuur behoren. Elk onderdeel apart wordt dan weer inhoudelijk aangestuurd door een 
stuurgroep.  
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vergadering Raad van bestuur Midwestoverleg

Ondersteunende 
clusters

GIS, ICT, digitalisering

Facilitair & logistiek

Thematische clusters

Economie
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Cultuurcommunicatie 
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Ruimtelijke Ordening
&

Mobiliteit

Bestuur
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Vanuit het clusteroverleg cultuur wordt teruggekoppeld naar de raad van bestuur (evt. via 
Midwestoverleg) van Midwest. Momenteel gebeurt dit door de trekkende burgemeesters. In de 
toekomst kan deze terugkoppeling behouden blijven. De toekomstige samenstelling van het 
clusteroverleg hangt af van de keuze van het scenario (zie hoger). De huidige samenstelling van de 
cluster cultuur (zie p. 9) en het dagelijks bestuur van BIE (zie p. 8) worden daarbij in elkaar 
geschoven. 

➢ Scenario 1: In het clusteroverleg zetelen naast de twee burgemeesters en de coördinator van 
het Midwestoverleg ook 1 schepen per deelnemende gemeente en de coördinator cultuur. 
Indien de omvang te groot wordt, wordt voor de schepenen met een beurtrol gewerkt. Dat 
kan bv. door enkel de voorzitters van de stuurgroepen naar het clusteroverleg af te 
vaardigen en met een wisselend voorzitterschap te werken (om de 2 jaar).  
 

➢ Scenario 2: De samenstelling van het clusteroverleg kan in dit geval opgedeeld worden 
volgens de agenda. De vaste samenstelling bestaat uit de twee trekkende burgemeesters, de 
coördinator van het Midwestoverleg, de coördinator cultuur en per deel van de agenda uit 
alle politieke vertegenwoordigers van de gemeenten die deelnemen aan de desbetreffende 
werking of uit de voorzitters van de stuurgroepen.  
 

Het clusteroverleg (‘dagelijks bestuur’) komt tweemaandelijks bijeen. Tot de taken van dit dagelijks 
bestuur behoort alles wat niet expliciet tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort (bv. 
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aanstelling personeel). Het dagelijks bestuur treedt coördinerend maar niet beslissend op wat betreft 
beleidsmatige aspecten.  

De stuurgroepen bestaan uit de verantwoordelijke ambtenaren, beleidsmakers en het betrokken 
personeel. Elke stuurgroep heeft een politieke vertegenwoordiger (schepen) die terugkoppelt naar 
het clusteroverleg. De stuurgroep komt driemaandelijks samen. De taken van de stuurgroep zijn: het 
beleid per deelwerking aansturen, projecten opvolgen, punten voorbereiden voor de raad van 
bestuur, expertise-uitwisseling.  

Naast de stuurgroepen kunnen er diverse werkgroepen worden opgericht om concrete projecten uit 
te werken. In een eerste fase zouden bv. ook de bestaande werkingen van BRoeRe en BART 
ontdubbeld kunnen blijven. In de stuurgroep bibliotheken worden dan zaken geagendeerd die 
beleidsmatig relevant zijn of die beide werkingen aangaan (projecten die de bibliotheken uit beide 
samenwerkingsverbanden aangaan). Later zouden onder de vleugels van de 
bibliotheeksamenwerking ook thematische werkgroepen (bv. jeugd, netwerking, etc.) kunnen 
opgericht worden.  

Voor het uitbouwen van een gedragen cultuur- en erfgoedwerking, ook regionaal, is de 
betrokkenheid van het middenveld erg belangrijk. Op dit moment is het middenveld 
vertegenwoordigd in de adviesgroep. Deze adviesgroep kan verder blijven functioneren (al dan niet 
als 1 orgaan, afhankelijk van het scenario), maar is niet voor elk beleidsdomein binnen Midwest 
relevant.  

Naar analogie met de cluster cultuur kunnen andere clusters (zowel inhoudelijke als logistieke) op 
een vergelijkbare manier in Midwest worden geïntegreerd. Terugkoppeling vanuit het 
respectievelijke clusteroverleg naar de raad van bestuur van Midwest gebeurt dan telkens door de 
betrokken politieke mandataris. De cluster economie kan dan bv. verder opgedeeld worden in een 
stuurgroep werkwinkels (regionaal overleg) met daaronder werkgroepen (werkwinkel 
Izegem/werkwinkel Tielt/werkwinkel Roeselare). 

Algemeen wordt er een intranet (of documentenplatform) opgezet (bestaat nu reeds binnen BIE) 
waar alle agenda’s en verslagen van alle vergaderingen te consulteren zijn.   

6. Voordelen en kritische succesfactoren  

6.1. Voordelen 

De voordelen van deze organisatiestructuur zijn velerlei : 

• Op het vlak van belangenbehartiging : de DVV Midwest is een sterke partner in 
onderhandelingen (ook op het vlak van cultuur) met andere organisaties of beleidsniveaus; 
ook in de samenwerking binnen Eurometropool zouden we een belangrijkere stem krijgen. 

• Op het vlak van efficiëntieverhoging: de samenwerking wordt geïntensifieerd en zorgt op die 
manier voor een verhoging van de efficiëntie. Backoffice taken kunnen beter geclusterd 
worden zodat ze niet voor elk samenwerkingsverband moeten uitgevoerd worden bv. 
juridische ondersteuning, sociaal secretariaat, boekhouder/revisor. 
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• Op het vlak van expertisedeling : projectvereniging BIE deed de laatste jaren heel wat 
expertise op, op het vlak van zakelijk beheer van een intergemeentelijke samenwerking. 
Deze kan ingezet worden voor de ruimere regio.  

• Op het vlak van transparantie : een dagelijks bestuur stuurt alle samenwerkingen rond 
cultuur in de regio aan en kan op die manier opportuniteiten, maar ook onnodige overlap 
detecteren. De raad van bestuur/ het beheerscomité is maximaal geïnformeerd over alle 
verschillende samenwerkingen. 

• De regio als proeftuin: de integratie van verschillende intergemeentelijke samenwerkingen 
binnen één structuur in Midwest kan een voorbeeldfunctie vervullen voor andere regio’s. 
 

6.2. Kritische randvoorwaarden 
 

✓ Bij een schaalvergroting tot op Midwestniveau kan de huidige dienstverlening niet 
gecontinueerd worden binnen de huidige personeelsbezetting. Nabijheid is erg belangrijk bij 
het opzetten van een erfgoed/cultuurwerking (betrokkenheid lokale actoren, zowel 
professionelen als vrijwilligers).  

✓ Om diezelfde reden van nabijheid dienen de betrokken schepenen voldoende betrokken te 
worden bij de beleidsvoorbereiding.  

✓ Coördinatie en aansturing zijn noodzakelijk in een grote organisatie als Midwest. Anderzijds 
moet er voldoende ruimte blijven voor de eigenheid van de bestaande werkingen. De 
werking van BIE stoelt op horizontaliteit en een grote mate van flexibiliteit (bv. avond-, 
weekend- en thuiswerk). Het zal een uitdaging zijn om deze organisatiecultuur in te passen in 
de toekomstige DVV (o.a. via rechtspositieregeling).  

✓ De besluitvorming binnen Midwest gebeurt op een niveau waar elke gemeente rond de tafel 
zit. Gemeenten die niet bijdragen voor een intergemeentelijk cultuurwerking zijn wel 
vertegenwoordigd op het beslissingsniveau en zouden in theorie beslissingen kunnen sturen. 
Het lijkt daarom aangewezen dat de aansturende organen van de cultuurwerking een zekere 
exclusiviteit behouden. Beleidsvoorbereiding dient te gebeuren door structureel 
participerende gemeenten.  

7. Besluit: timing en traject  

Mits aan bovenstaande kritische randvoorwaarden is voldaan, lijkt een integratie van BIE in de DVV 
Midwest heel wat voordelen in te houden. Tot en met 2020 lijkt een eerder projectmatige 
samenwerking aangewezen en moet er verder worden afgestemd. Vanaf 2021 kan de 
projectvereniging juridisch in Midwest worden verankerd en kan de werking onder de vleugels van 
Midwest worden verdergezet. Hieronder een samenvatting van de timing en het traject:  

• Najaar 2017: goedkeuring van deze nota (Midwestoverleg – deelnemende gemeenten) 
• 2018: vergroten draagvlak voor toekomstige samenwerking rond cultuur en erfgoed binnen 

Midwest; start beleidsplanningsproces verschillende deelwerkingen van BIE; in kaart brengen 
noden en wensen nieuwe besturen binnen Midwest op vlak van cultuur en erfgoed. Deze 
gegevensverzameling dient als voorbereiding voor een brede cultuurnota die de basis zal 
vormen voor de verschillende beleidsplannen.  

• 2019: 
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o Voorjaar 2019: beleidsplanningsproces verschillende deelwerkingen wordt verder 
uitgerold.  

o Vóór de zomer van 2019: engagement van de Midwest-gemeenten om in te stappen 
in een intergemeentelijke samenwerking rond cultuur en erfgoed. Duidelijkheid over 
de kritische randvoorwaarden voor de integratie van BIE in Midwest 

o Vóór 1 december 2019: indienen cultuurnota en aanvraag voor subsidie rond de 
afstemming van de cultuurcommunicatie en het cultuuraanbod binnen de regio door 
de DVV Midwest.7  

• 2020: afronden beleidsplanningsproces cultureel en onroerend erfgoed.  
o Uiterlijk 15 januari 2020: aanvraag erkenning nieuwe IOED door de DVV Midwest 
o Uiterlijk 1 april 2020: aanvraag subsidie voor een nieuw cultureel-erfgoedconvenant 

door de DVV Midwest 
o Uiterlijk 1 juli 2020: aanvraag samenwerkingsovereenkomst en subsidie IOED door de 

DVV Midwest 
o Eind 2020 houdt projectvereniging BIE op te bestaan.8 

• 2021-2026: intergemeentelijk samenwerken rond cultuur en erfgoed binnen de DVV 
Midwest 

  

                                                           
7 De beslissing over de toekenning van de subsidie gebeurt uiterlijk 31 maart 2020. Subsidiëring gaat wel in 
vanaf 2020. Regeling betreffende het personeel (timing overname) dient nog bekeken te worden met de 
administratie. 
8 Afspraken i.v.m. de uitbetaling van de laatste subsidieschijven in 2021 dienen te gebeuren met elke 
administratie afzonderlijk (Kunsten en Erfgoed/Onroerend Erfgoed/Lokaal Cultuubeleid). 
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8. Bijlagen 

8.1. Huidig financieringsmodel BIE 

Werking Inbreng 
Vlaanderen of 
provincie 

Inbreng 
gemeenten 

Gemeentelijke 
bijdrage/inwoner9 

Aantal VTE 

TERF 246 946 100 000 0,71 3,5 

RADAR 85 000 25 000 0,18 1,8 

UiTinMidwest 43 000 50 000 0,35 1 

BRoeRe 60 00010 7 500 0,05 1 

 

8.2. Relevante uittreksels uit het cultureel-erfgoeddecreet  

Afdeling 6. Werkingssubsidies voor besturen voor dienstverlenende rollen op regionaal niveau 

Art. 57. De Vlaamse regering kan een werkingssubsidie toekennen aan de volgende besturen die een 
dienstverlenende rol opnemen op regionaal niveau: 
1° steden en gemeenten, verenigd in een intergemeentelijk samenwerkingsverband 
2° de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

De doelstelling van de werkingssubsidie is het opnemen van een dienstverlenende rol ter ondersteuning van 
cultureel erfgoed, beheerders ervan en cultureelerfgoedgemeenschappen, met betrekking tot 
cultureelerfgoedwerking op het grondgebied of een bredere regio. 

De volgende bijkomende doelstelling van de werkingssubsidie voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie is van 
toepassing: het ontwikkelen van een depotbeleid voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.  
 
De werkingssubsidie wordt toegekend voor de werking van een cultureelerfgoedcel die een initiërende, 
coördinerende en ondersteunende rol opneemt, en van eventuele collectiebeherende organisaties voor zover 
deze de dienstverlenende rol mee opnemen. Dit impliceert een cultureelerfgoedwerking die uitgaat van de in-
trinsieke waarde van cultureel erfgoed en die een dynamische en sensibiliserende rol opneemt, gericht op het 
brede publiek.  
 
In afwijking van het eerste lid, 1°, kan de Vlaamse Regering voor de steden Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven 
en Mechelen een werkingssubsidie toekennen aan een collectiebeherende cultureelerfgoedorganisatie die de 
doelstelling, vermeld in het tweede lid, uitvoert en daarvoor door de stad in kwestie is gemandateerd. In 
voorkomend geval wordt de werkingssubsidie aangevraagd door de collectiebeherende 
cultureelerfgoedorganisatie. 

Art. 58. Een aanvraag voor een werkingssubsidie wordt ingediend voor de volledige beleidsperiode.  
In afwijking van artikel 31 slaat de beleidsperiode van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, 
vermeld in artikel 57, eerste lid, 1°, en van de collectiebeherende cultureelerfgoedorganisaties, vermeld in 
artikel 57, vijfde lid, op een periode van zes jaar, die begint op 1 januari van het derde volledige jaar van de 
gemeentelijke legislatuur en eindigt op 31 december van het tweede volledige jaar van de gemeentelijke 
legislatuur.  

                                                           
9 Berekening op basis van inwonersaantal op 1/1/2017. 
10 Samenwerkingsovereenkomst Digicoach 
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In afwijking van artikel 31 slaat de beleidsperiode van de Vlaamse Gemeenschapscommissie op een periode 
van vijf jaar, die begint op 1 januari van het tweede volledige jaar van de legislatuur van het Vlaams Parlement 
en eindigt op 31 december van het eerste volledige jaar van de legislatuur van het Vlaams Parlement. 

Art. 59. Met behoud van de toepassing van artikel 30 voldoet een intergemeentelijk samenwerkingsverband 
aan de volgende ontvankelijkheidsvoorwaarden:  
1° in het Vlaamse Gewest liggen;  
2° beschikken over rechtspersoonlijkheid conform de toepasselijke regelgeving over de intergemeentelijke 

samenwerking.  
Een gemeente mag alleen deel uitmaken van één intergemeentelijk samenwerkingsverband voor een 
werkingssubsidie, vermeld in artikel 57, eerste lid, 1°.  
 
Art. 60. De volgende subsidiëringsvoorwaarden zijn van toepassing voor het toekennen van een 
werkingssubsidie aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden:  
1° er is voldoende cultureel erfgoed en er zijn voldoende cultureelerfgoedactoren aanwezig om een 

afzonderlijke cultureelerfgoedwerking op regionaal niveau te verantwoorden;  
2° er is een werkingsgebied van ten minste 85.000 inwoners.  
De subsidiëringsvoorwaarde, vermeld in het eerste lid, 2°, vervalt indien de samenstelling van het 
intergemeentelijke samenwerkingsverband overeenkomt met een intergemeentelijk samenwerkingsverband 
inzake onroerend erfgoed.  
 
Art. 61. Volgende criteria zijn van toepassing voor de toekenning en de bepaling van het bedrag van een 
werkingssubsidie:  
1° het belang van het aanwezige cultureel erfgoed en de cultureelerfgoedactoren op het grondgebied of de 

bredere regio en de noden ervan;  
2° de kwaliteit van de aanwezige expertise;  
3° de wijze waarop de dienstverlenende rol wordt opgenomen en de mate waarin de dienstverlenende rol 

inspeelt op de noden;  
4° de wijze waarop de strategische visie, vermeld in artikel 5, wordt uitgevoerd;  
5° de wijze waarop erfgoedgemeenschappen die tot de doelgroep van de dienstverlening behoren betrokken 

worden in de werking;  
6° de kwaliteit van het zakelijke beheer, en de haalbaarheid en het realiteitsgehalte van de begroting. De 

noodzaak voor een werkingssubsidie wordt aangetoond in de begroting, rekening houdend met de 
ontvangsten uit de werking;  

7° de inbreng van middelen van de deelnemende besturen in de regionale dienstverlening;  
8° de afstemming met andere relevante actoren die een regionale dienstverlening aanbieden, in het bijzonder 
met de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden inzake onroerend erfgoed, indien van toepassing. 
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