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Werkingsverslag 2010 
 

1. Midwestoverleg 

1.1 Structurele werking 

 
Het Midwestoverleg is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de 17 gemeenten van de 
arrondissementen Roeselare en Tielt. Het zijn de gemeenten Ardooie, Dentergem, Meulebeke, 
Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt, Wielsbeke en Wingene voor het arrondissement Tielt, en de 
gemeenten Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en 
Staden voor het arrondissement Roeselare. 

1.2 Samenstelling 

 

Het Midwestoverleg is een centraal overlegorgaan waar de 17 burgemeesters maandelijks bijeen 
komen om lokale en bovenlokale dossiers te bespreken. Het voorbije jaar werden 10 vergaderingen 
georganiseerd; zes in het voorjaar en vier in het najaar. Burgemeester Luc Martens (stad Roeselare) 
neemt het voorzitterschap van het Midwestoverleg op zich. De gebruikelijk locatie voor dit overleg zijn 
de gebouwen van Politiezone RIHO, Kwadestraat 159 te Rumbeke. 
 
Het Midwestoverleg ging door op : 

 26 januari 2010 
 24 februari 2010 
 30 maart 2010 
 27 april 2010 
 25 mei 2010 
 29 juni 2010 
 1 september 2010 (prezoneraad) 
 28 september 2010  
 26 oktober 2010 
 30 november 2010. 

 
Naast de 17 burgemeesters van de gemeenten uit Midden-West-Vlaanderen, wordt ook de  
streekgedeputeerde,  Patrick Van Gheluwe, op het overleg uitgenodigd. Met de aanwezigheid van 
Geert Sanders (algemeen directeur wvi) wordt de West-Vlaamse Intercommunale (wvi) op dit overleg 
vertegenwoordigd. 
 
Op 1 juni 2010 heeft Marc Vermont het burgemeesterschap overgenomen van Walter Ghekiere als 
burgemeester van Moorslede. We wensen Walter Ghekiere te danken voor zijn jarenlange 
aanwezigheid op het Midwestoverleg. 
 
De agenda’s van voormelde bijeenkomsten, worden in bijlage 1 van dit verslag toegevoegd. De 
verslagen van de vergaderingen kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat van het 
Midwestoverleg. 
In bijlage 2 wordt de aanwezigheidslijst toegevoegd.  
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1.3 Vertegenwoordigers Midwestoverleg 

 
In 2010 zetelden volgende personen in het Midwestoverleg: 
 
Voor het arrondissement Tielt 
 
Karlos Callens  burgemeester Ardooie,  
Koenraad Degroote burgemeester Dentergem,  
Daniël Vanpoucke burgemeester Meulebeke,  
Jean-Marie Bonte burgemeester Oostrozebeke,  
Ivan Delaere  burgemeester Pittem,  
Greet De Roo  burgemeester Ruiselede,  
Michiel Van Daele burgemeester Tielt,  
Jan Stevens  burgemeester Wielsbeke, 
Hendrik Verkest burgemeester Wingene. 
 
Voor het arrondissement Roeselare 
 
Jozef Lokere  burgemeester Hooglede,  
Yves Vercruysse burgemeester Ingelmunster, 
Gerda Mylle  burgemeester Izegem,  
Bart Dochy  burgemeester Ledegem,  
Ria Beeusaert – Pattyn burgemeester Lichtervelde,  
Walter Ghekiere burgemeester Moorslede,  
Marc Vermont  schepen Moorslede (vanaf 1 juni 2010 burgemeester), 
Luc Martens  burgemeester Roeselare, 
Josiane Lowie  burgemeester Staden. 
 
Andere partners 
 
Patrick Van Gheluwe gedeputeerde provincie West-Vlaanderen, 
Geert Sanders  algemeen directeur wvi, 
Saskia Verriest  coördinator Midwestoverleg. 
 
1.4  De staf 
 

Het voorbije jaar bestond de staf van het Midwestoverleg uit een coördinator, Saskia Verriest en een 
administratief medewerker, Jocelyne Boeckaert. Saskia Verriest werkt 2 dagen per week voor het 
Midwestoverleg. De administratieve ondersteuning is een halve dag per week. Om contact en voeling 
te blijven houden met de regio en samen te werken met de andere partners in de regio, werkt Saskia 
meerdere dagen per week in het streekhuis te Roeselare. 
 
De financiering van de inzet van de staf wordt voor de helft door de wvi en voor de helft door de 17 
gemeenten gedragen, gebaseerd op een jaarlijkse bijdrage per inwonersaantal. Voor 16 gemeenten 
verloopt de betaling via een bijdrage aan RESOC|SERR Midden-West-Vlaanderen. Eén gemeente 
betaalt rechtstreeks aan wvi voor het Midwestoverleg. 
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VLNR, B: Jozef Lokere (burgemeester Hooglede), Greet De Roo (burgemeester Ruiselede), Ivan Delaere (burgemeester Pittem),  

Michiel Van Daele (burgemeester Tielt), Saskia Verriest (coördinator Midwestoverleg)  

M: Geert Sanders (algemeen directeur wvi), Jan Stevens (burgemeester Wielsbeke), Marc Vermont (burgemeester Moorslede), Ria 

Beeusaert – Pattyn (burgemeester Lichtervelde), Jean-Marie Bonte (burgemeester Oostrozebeke), Bart Dochy (burgemeester Ledegem), 

Patrick Van Gheluwe (gedeputeerde provincie West-Vlaanderen)  

O: Koenraad Degroote (burgemeester Dentergem), Daniël Vanpoucke (burgemeester Meulebeke), Luc Martens (burgemeester 

Roeselare), Gerda Mylle (burgemeester Izegem), Hendrik Verkest (burgemeester Wingene), Josiane Lowie (burgemeester Staden), Yves 

Vercruysse (burgemeester Ingelmunster verontschuldigd), Karlos Callens (burgemeester Ardooie, verontschuldigd). 

 
2. Samenwerking in de regio 
 

2.1  Afstemming met regiopartners 
 

Het Midwestoverleg, RESOC|SERR Midden-West-Vlaanderen en de gebiedsgerichte werking van de 
provincie, werken als partners samen om de verdere ontwikkeling van de regio Midden-West-
Vlaanderen uit te werken. Regelmatig is er een terugkoppeling van hun dossiers/activiteiten naar het 
Midwestoverleg. Op deze manier kan worden nagegaan of er een politiek draagvlak bestaat voor deze 
acties en het gebruik van de financiële middelen die door de gemeenten ter beschikking gesteld 
worden. 
 
Op regelmatige tijdstippen wordt een afstemmingsteam georganiseerd waarop de regiopartners 
worden uitgenodigd. De coördinator van het Midwestoverleg, vertegenwoordigers van de 
gebiedsgerichte werking van de provincie West-Vlaanderen, RESOC|SERR Midden-West-Vlaanderen 
en de wvi zijn aanwezig. Alle streekpartners werken regelmatig in het streekhuis te Roeselare 
waardoor bilaterale afstemming eveneens mogelijk is. 
 
Het afstemmingsteam kwam op 18 februari en 11 mei 2010 bijeen. De agenda’s van deze 
vergaderingen worden in bijlage 3 toegevoegd. 
 
2.2 Overleg OCMW-voorzitters  
 
Een tweetal keer per jaar komen de OCMW-voorzitters uit de regio Roeselare-Tielt samen voor een 
gezamenlijk overleg. Bruno Tricot, regiocoördinator Midden-West-Vlaanderen (provincie West-
Vlaanderen) zit deze vergadering voor. 
Het voorbije jaar zijn de OCMW-voorzitters bijeen gekomen op 17 maart en 20 oktober 2010. De 
coördinator van het Midwestoverleg werd naar deze vergaderingen uitgenodigd. De coördinator gaf  
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hierbij feedback over relevante thema’s (vb. studie schaalveranderingen in de regio). Anderzijds 
kunnen probleemdossiers meegenomen worden naar het Midwestoverleg.  
 
De agenda’s van deze vergaderingen worden in bijlage 4 toegevoegd. 
 
3. Afstemming buiten de regio  
 
3.1 Plattelandscommissie VVSG 
 
De coördinator van het Midwestoverleg was aanwezig op de bijeenkomsten van de 
plattelandscommissie op 6 april, 3 juni, 2 september en 4 november 2010. 
 
3.2 Regio overleg VVSG 
 
Vanuit de VVSG wordt regelmatig een overleg georganiseerd waar vertegenwoordigers uit 
verschillende regio’s van Vlaanderen aanwezig zijn. Actuele thema’s worden er besproken alsook is er 
een informatie uitwisseling over de werking van de verschillende regio’s. 
 
De coördinator van het Midwestoverleg was aanwezig op de bijeenkomsten van 6 april, 11 mei en 30 
september 2010. 
 
4. Evaluatie Midwestoverleg  
 

In augustus – september 2010 heeft Saskia Verriest opnieuw een individueel gesprek gehad met elke 
burgemeester uit de Midwestregio.  Bedoeling is de noden en wensen te kennen om de werking van 
het Midwestoverleg hier zo goed mogelijk op af te stemmen. 
 
Een aantal agendapunten bij deze gesprekken, waren de studie naar schaalveranderingen en het 
vervolgtraject, de financiering van het Midwestoverleg, de werking van het Midwestoverleg, 
samenwerking tussen gemeenten en OCMW.  
 
De werking van het Midwestoverleg wordt door alle burgemeesters zeer positief onthaald. Naast het 
opdoen en delen van kennis, geven de burgemeesters aan dat het nuttig is de collega’s maandelijks 
te zien. Bijkomend is er voldoende openheid en onderling respect om problemen te bespreken. De 
meerderheid van de burgemeesters geeft aan dat het Midwestoverleg en de regio zich meer dient te 
profileren en gezamenlijk beslissingen moet nemen. In 2011 worden deze elementen verder 
besproken. 

5. Actiepunten Midwestoverleg in 2010 
 

Het voorbije jaar lag de nadruk bij de besprekingen op het Midwestoverleg op 2 thema’s: de 
brandweerhervorming en de uitvoering van de studie naar schaalveranderingen in de regio Midden-
West-Vlaanderen. 
 
5.1  Brandweerhervorming 
 
In 2007 werd de wet op de hervorming van de civiele veiligheid een feit. Van een gemeentelijke 
werking met korpsen zal worden overgegaan naar hulpverleningszones. Door het Koninklijk Besluit 
van 2 februari 2009 met betrekking tot de vaststelling van de territoriale afbakening van de 
hulpverleningszone, wordt de provincie West-Vlaanderen ingedeeld in 4 zones. Van de 17 gemeenten 
uit de regio Midden-West-Vlaanderen, werden er 15 ondergebracht in hulpverleningzone 2. Dit zijn de 
gemeenten Ardooie, Dentergem, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Meulebeke, 
Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt en Wingene. Ledegem en 



 Werkingsverslag 2010     
 
          

9 
 

Wielsbeke behoren tot hulpverleningszone 3. De voorzitter van de prezoneraad is burgemeester Luc 
Martens (Roeselare). 
 
Operationele prezone  
Op 20 juli 2010 besliste de Minsterraad om 21,3 miljoen euro vrij te maken om operationele prezones 
op te richten. Het doel van deze operatonele prezones is de werking van de hulpverleningszones voor 
te bereiden. Geïnteresseerde zones konden tegen 15 september 2010 een kandidaatdossier indienen. 
 

Hulpverleningszone 2 heeft zich kandidaat gesteld om als operationele prezone op te treden en 
diende een kandidaatdossier in. Vanuit de FOD Binnenlandse Zaken werden een aantal regels 

opgelegd om zich kandidaat te kunnen 
stellen. Zo diende er voor de zone één 
beherende gemeente aangesteld te 
worden. De prezoneraad ging ermee 
akkoord dat de stad Roeselare voor de 
zone optrad als beherende gemeente en 
de overeenkomst namens de zone met 
de FOD Binnenlandse Zaken kon 
afsluiten. Deze overeenkomst liep tot 31 
december 2010. Op 17 november 2010 
heeft de zone bericht gekregen dat de 
overeenkomst was ondertekend door de 
bevoegde Minister Turtelboom. 
 
 

In deze overeenkomst werden een aantal (door de FOD Binnenlandse Zaken) verplichte acties 
opgenomen, alsook een aantal, door de zone bepaalde, optionele acties. 
Verplichte acties: 

1. Coördinatie van de operationele prezone, 
2. Optimalisering van het principe van snelste adequate hulp, 
3. Realisatie van een risicoanalyse op zonaal niveau, 
4. Realisatie van een herverdelings- en aankoopplan van materieel, 
5. Gebruik van software waarmee verslagen gegenereerd kunnen worden. 

Optionele acties: 
1. Realisatie van een plan voor de aankoop van materieel voor de individuele uitrusting, 
2. Verwezenlijking van een zonaal opleidingsplan voor het personeel, 
3. Ontwikkeling en harmonisatie van de verplichte preventie, 
4. Bewustmaking van de burgers voor brandpreventie in woningen, 
5. Bovenlokale samenwerking gespecialiseerde interventies, 
6. Bovenlokale samenwerking officieren. 

 
Om deze acties te realiseren werd voor hulpverleningszone 2, 453.689,00 euro aan federale subsidies 
ter beschikking gesteld.  
 
Als projectcoördinator werd Donald Withouck (commandant brandweer Roeselare) aangesteld. Het 
najaar van 2010 werd besteed aan de uitvoering van deze acties. Een evaluatie van deze acties door 
de FOD Binnenlandse Zaken wordt in 2011 voorzien.  
 
Om dit alles te kunnen voorbereiden en bespreken zijn er in 2010 diverse overlegmomenten geweest 
tussen de burgemeesters. De brandweerhervorming was een agendapunt op het Midwestoverleg van 
23 februari, 30 maart, 29 juni, 1 september, 26 oktober en 30 november 2010.  
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5.2 Studie schaalveranderingen in de regio Midden-West-Vlaanderen 
 
De gemeenten in de regio Midden-West-Vlaanderen worden geconfronteerd met een toenemend 
aantal bovenlokale en interlokale structuren en samenwerkingsverbanden, zowel in de publieke als de 
semi-publieke omgeving. De besturen ervaren een toename van de planlast en de complexiteit van de 
verantwoordelijkheden.  De gemeentebesturen verliezen het overzicht en voelen een gebrek aan 
transparantie. Dit is een probleem dat zich in diverse andere regio’s eveneens stelt. 
 
Om deze problematiek in kaart te brengen, heeft het Midwestoverleg, in samenwerking met de West-
Vlaamse Intercommunale, na een aanbestedingsprocedure, de opdracht gegeven aan de Hogeschool 
Gent om een studie uit te voeren naar schaalveranderingen in de regio. 
 
Deze opdracht bestond uit twee grote delen. Enerzijds is er nood aan het uitvoeren van een grondige 
inventarisatie van de bestaande toestand. Anderzijds dient op basis van deze gegevens een aantal 
scenario’s te worden uitgewerkt die kunnen leiden tot een bestuurlijke organisatie.  Deze oefening 
werd gestart op 1 januari 2010 en kende een opgegeven uitvoeringstermijn van 6 maanden. 
 
De inventarisatie werd uitgevoerd met hulp van de verschillende regiopartners en organisaties. In 
totaal werden 183 samenwerkingsverbanden opgelijst. Voor elk van deze verbanden werden, voor 
zover mogelijk, 9 indicatoren in kaart gebracht. Het gaat hier om de oprichtingsdatum, beleidsdomein, 
zetel, juridische vorm, initiatiefnemers, inhoudelijke partners, financierende partners, 
personeelsaantallen en type samenwerkingsverband. Er volgde een analyse volgens inter-
organisatorische vorm (publiek-publiek, publiek-(semi-)privaat, semi-privaat-semi-privaat), een 
territoriale analyse van de werkgebieden,  alsook een analyse volgens beleidsdomein. Tien 
beleidsdomeinen werden onderscheiden: algemeen en burgerzaken, cultuur en vrije tijd, leren en 
onderwijs, welzijn, wonen, werk, ondernemen, ruimtelijke ordening, milieu- en natuurbeheer, toerisme 
en recreatie. 
 
Met diverse sleutelfiguren en partners uit de regio werden gesprekken gevoerd. Op basis van de 
bevindingen, werden 15 aanbevelingen voor de gemeenten en de regio geformuleerd. 
 
Op 25 mei 2010 werd Vlaamse Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand, Geert Bourgeois uitgenodigd naar het Midwestoverleg. Na een 
toelichting van de tussentijdse resultaten van de uitgevoerde studie, volgde een uiteenzetting van de 
visie van Minister Bourgeois.  

 
De eindresultaten van het onderzoek werden op een publiek event op 23 september 2010 
voorgesteld. Dit ging door in de Oude Melkerij te Hooglede/Gits.   
 

 
Na een plenaire toelichting van de resultaten door 
professor Filip De Rynck, volgde een plenair 
panelgesprek. 
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VLNR: Josiane Lowie (burgemeester Staden), Jan 

Leroy (stafmedewerker VVSG), Guido Decorte 

(gedeputeerde Gebiedsgerichte Werking Provincie 

West-Vlaanderen), Jeroen Windey (adjunct-

kabinetchef Vlaams Minister Bourgeois), Dominik 

Ronse (gemeentesecretaris Ingelmunster), Wim 

Vanseveren (consultant vrije tijd en media, 

moderator), Niek De Roo (expert regionale werking 

wvi) 

 
 
 
 
 
Na het plenaire luik kon er gedebatteerd worden bij drie 
thematafels eveneens met panelgesprek. 
 
De keuze ging tussen samenwerking aan welzijn in de 
regio, het regionale verdelingsvraagstuk of identiteit, 
imago en ambitie van de regio.  
 
 
 
 
 

Thematafel identiteit, imago en ambitie van de regio 

 
 
 

 
Deze infoavond kon op een grote 
belangstelling rekenen met 
vertegenwoordigers van zowel de regio 
Roeselare – Tielt alsook van buiten de 
regio. Er waren een 120-tal aanwezigen. 
 
 
 
 
 
 
 
Afsluitend  netwerkmoment  

 
 

 
Tijdens de uitvoering van het onderzoek alsook bij de opvolging van het vervolgtraject, is de 
stuurgroep regelmatig bijeengekomen. Op 7 januari, 1 maart, 3 mei, 7 juni, 30 juni, 11 oktober en 24 
november 2010 kwam de stuurgroep bijeen. 
 
Opdat deze studie geen dode letter zou blijven, heeft het Midwestoverleg beslist een vervolgtraject uit 
te stippelen. Een aantal acties op korte en op lange termijn werden geformuleerd op basis van deze 
aanbevelingen. Dit vervolgtraject werd besproken op het  Midwestoverleg van 28 september 2010. 
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De acties op korte en langere termijn omvatten: 
1. Vasthouden en verdiepen van de dynamiek in de regio.  Dit gebeurt door het informeren 

van de regio en het draagvlak in de regio voor het traject rond bestuurlijke veranderingen te 
creëren en te behouden. Dit kan door het organiseren van infovergaderingen voor 
geïnteresseerden. In 2010 hebben een aantal gemeenten en wvi reeds van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt. Op 30 november, 1 december en 6 december 2010 waren er 
infovergaderingen voor de regiocomités en het personeel van wvi. Op 9 december 2010 was 
er een infosessie bij het lokale bestuur Ingelmunster. 

2. Bijhouden van de opgemaakte inventaris; 
3. Doorstart overleg van de secretarissen. De arrondissementele federatie van secretarissen 

uit de regio Roeselare – Tielt komt op regelmatige tijdstippen bijeen. In navolging van de 
studie wordt ernaar gestreefd om het Midwestoverleg en het secretarisoverleg op elkaar af te 
stemmen. Op het Midwestoverleg van 28 september 2010 werd beslist dat de coördinator van 
het Midwestoverleg,  het overleg van de arrondissementele secretarissen mee zal opvolgen 
en ondersteunen. Jaarlijks wordt één of meerdere keren overlegd tussen het Midwestoverleg 
en het secretarisoverleg. De coördinator was aanwezig op het secretarisoverleg van 12 
januari, 10 maart en 20 april in navolging van de uitgevoerde studie. Op het secretarisoverleg 
van 7 oktober, 9 november en 8 december was er naast feedback over relevante 
agendapunten, eveneens een ondersteuning van het secretarisoverleg door de coördinator. 

4. Opstart intergemeentelijke expertisecel voor de gemeenten van Midden-West-Vlaanderen. 
5. Intensivering samenwerking OCMW – gemeente – welzijnssector; 
6. Opmaak bestuurlijk manifest voor de regio; 
7. Opmaak regionaal memorandum voor de regio. 

 
De acties opgenomen in het vervolgtraject, worden in 2011 verder uitgewerkt en uitgevoerd. 
 
5.3 Groenboek interne staatshervorming 
 
Op 23 juli 2010 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het Groenboek interne 
staatshervorming.  Diverse organisaties, instellingen, overlegstructuren geven reactie op dit 
Groenboek dat uiteindelijk zal worden omgezet in een Witboek interne staatshervorming. Dit 
Groenboek en het standpunt van VVSG in deze, werd besproken op het Midwestoverleg van 28 
september en 30 november.  
 
Het Midwestoverleg kan zich vinden in het standpunt van VVSG; zij benadrukt evenwel een aantal 
punten, waaronder: 

- Vlaanderen is ten dele zelf verantwoordelijke voor de bestuurlijke verrommeling. Veel 
intermediaire structuren zijn opgericht met oog op het bekomen van subsidies van de hogere 
overheden. Evenwel zijn de voorwaarden voor subsidiëring betuttelend. Deze geldstromen 
zouden op resultaten moeten gericht zijn en niet op de wijze waarop gemeenten tot die 
resultaten komen. 

- Vanuit het subsidiariteitsprincipe kunnen ook taken vanop het Vlaamse niveau op een ander 
niveau bekeken worden. Voor kleinere gemeenten vormen de provincies een meerwaarde.  

- Gebrek aan bestuurskracht wordt te veel verengd tot een probleem van schaalgrootte. Fusies 
zijn niet noodzakelijk dé oplossing om de bestuurskracht van gemeenten te verhogen. 

- De complexiteit van procedures en bijhorende administratie leggen een zware druk op de 
besturen en ondergraven eveneens de bestuurskracht. 

 

5.4 Manifest plattelandsgemeenten 
 
Naast de inspanningen die door Vlaanderen geleverd worden voor steden, is het ook van belang dat 
het plattelandsbeleid meer intensief wordt uitgewerkt. Het landelijk gebied en de 
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plattelandsgemeenten vervullen unieke functies voor de samenleving (vb. landbouw, open ruimte, 
natuur en bossen, stilte en rust, recreatie,…).  Bovendien hebben plattelandsgemeenten een aantal 
‘eigen’ troeven zoals een beleid dicht bij de burger, snel en op maat, … Anderzijds kampt een groep 
plattelandsgemeenten met specifieke problemen, net omdat ze landelijk zijn. Vanuit de gemeente 
Ledegem werd een initiatief opgestart naar VVSG toe. In navolging hiervan heeft VVSG gesprekken 
opgestart met een 90-tal plattelandsgemeenten waaronder ook een aantal uit de regio Midden-West-
Vlaanderen. Een manifest plattelandsgemeenten werd opgemaakt. De plattelandsgemeenten vragen 
hierin aan Vlaanderen om de specifieke problematiek van de plattelandsgemeenten te erkennen en 
hierop fors in te zetten. Op 8 juni werd een Staten Generaal georganiseerd te Ledegem. 
 
Het manifest plattelandsgemeenten kan bij het secretariaat van het Midwestoverleg worden 
opgevraagd.  
 
5.5  Overige thema’s besproken in 2010  
 
Naast voormelde thema’s werd met betrekking tot volgende onderwerpen op het Midwestoverleg een 
toelichting voorzien: 

 Drugspreventie in de regio, 
 Tweede pensioenpijler voor contractuelen en de pensioenbijdragen voor statutairen; 
 Overzicht werking NIP ambtenaar; 
 Regionaal Sociaal Beleidsplan en toekomstperspectieven; 
 Hoe omgaan met waardevol onroerend erfgoed en het afleveren van bouwvergunningen. 

 
Het voorbije jaar werden op vraag van de gemeentebesturen diverse rondvragen onder de 
Midwestgemeenten georganiseerd. Deze hebben tot doel kennis en ervaringen tussen de gemeenten 
te delen en uit te wisselen. Zo waren er rondvraag rond: 

 Gemeentelijke ondersteuning van privaat erkende onthaalouders; 
 Stand van zaken zaak ‘Rosoux’; 
 Financiële steun Haïti; 
 Kostprijs strooizout; 
 Verwerken groenafval; 
 Oproepsysteem brandweer en aanwerving vrijwillige brandweerlieden; 
 Geluidsoverlast; 
 Archeologische vondsten; 
 Evaluatie decretale graden; 
 Plaatsen nutsleidingen; 
 Sanering afvalwater. 

 
Tot slot werd in 2010 met de hulp van wvi een nieuw logo ontworpen voor het Midwestoverleg. 
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6. Conclusie  
 
De burgemeesters ervaren het Midwestoverleg als inhoudelijk interessant alsook is er voldoende 
openheid om knelpunten te bespreken. Alle gemeenten worden er gerespecteerd en geapprecieerd 
voor hun bijdrage. De werking van het Midwestoverleg zal de komende jaren verder ondersteund en 
uitgebouwd worden naar behoefte van de gemeenten. De uitgevoerde studie naar bestuurlijke 
veranderingen heeft heel wat in beweging gezet waar er de komende tijd verder over gedebatteerd 
moet worden.  
 
 
 

  



Doelstellingen 2011     
 

15 
 

Doelstellingen Midwestoverleg 2011 
 

In dit hoofdstuk worden de doelstellingen van het Midwestoverleg, alsook een aantal concrete 
actiepunten voor 2011 weergegeven. 

1.  Missie 
 
Het Midwestoverleg blijft een samenwerkingsverband van en voor de lokale besturen in Midden-West-
Vlaanderen. 

2. Strategische doelstellingen 
 
Om voorgaande missie te kunnen realiseren, worden vier strategische doelstellingen onderscheiden: 
 

 Het Midwestoverleg brengt de 17 gemeenten uit de regio Midden-West-Vlaanderen op 
vrijwillige basis bijeen en wenst deze samenwerking verder te structureren en te 
onderbouwen. 

 
 Het Midwestoverleg wenst de 17 gemeenten te ondersteunen en te begeleiden, en aan hun 

vraag te voldoen. 
 

 Ten aanzien van derden behartigt het Midwestoverleg de belangen van de 17 gemeenten uit 
de regio Midden-West-Vlaanderen. Het gaat hier zowel om belangenverdediging ten aanzien 
van niet-gouvernementele (nl. VVSG, wetenschappelijke instellingen,…) als gouvernementele 
actoren (nl. de provincie, Vlaamse overheid, Federale overheid,…).  

 
 Het Midwestoverleg fungeert als overlegforum voor de 17 gemeenten uit de regio, de 

provincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse Intercommunale om de streekwerking verder 
uit te bouwen, aan te sturen en te onderhouden. 
 

3. Operationele doelstellingen 
 
Voorgaande strategische doelstellingen vertalen zich in volgende operationele doelstellingen: 
 

 Het Midwestoverleg organiseert in 2011, 9 vergaderingen met burgemeesters. 
 

 Het Midwestoverleg zal de samenwerking met andere fora verder bekijken en uitwerken waar 
relevant (vb. samenwerking overleg OCMW-voorzitters, overleg secretarissen). Hierbij wordt 
rekening gehouden met de doelstellingen zoals opgenomen in de nota voor het vervolgtraject 
op de studie naar schaalveranderingen in de regio. 

 
 Het Midwestoverleg ondersteunt de gemeenten inhoudelijk door het verzamelen van 

informatie, de opmaak van nota’s en rapporten, en het communiceren naar de 
Midwestgemeenten. 

 
 De belangen van de Midwestgemeenten worden op twee manieren behartigd. Enerzijds door 

het gezamenlijk overleg tussen de gemeenten en te streven naar een gezamenlijke aanpak en 
standpunten. Anderzijds door het opvolgen van beleidsagenda’s op federaal, Vlaams en 
provinciaal niveau. 
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 Het Midwestoverleg werkt verder aan de uitbouw van een zo breed mogelijk netwerk, zowel 

binnen de lokale besturen als daarbuiten. 
 

 Beleidsinformatie van andere overheden wordt vertaald en gestructureerd overgebracht naar 
de Midwestgemeenten. 

 
 Het Midwestoverleg zorgt ervoor dat suggesties en opvattingen die leven bij de 

Midwestgemeenten gehoord worden in overleggen met derden. 
 

 Het Midwestoverleg werkt samen met de gebiedsgerichte werking van de Provincie West-
Vlaanderen, de West-Vlaamse Intercommunale (wvi) en het Regionaal Economisch en 
Sociaal Overlegcomité Midden-West-Vlaanderen (RESOC) om de streekwerking in de regio 
verder uit te bouwen en te onderhouden. 
 

4. Actiepunten 2011 
 

In 2011 zal er opnieuw veel aandacht besteed worden aan het uitwerken van de 
aanbevelingen van de studie naar schaalveranderingen in de regio. Er werd reeds gestart met 
de uitvoering van de acties zoals deze werden opgenomen in de nota voor het vervolgtraject. 
In 2011 worden deze acties verfijnd en verder uitgewerkt. 
 
Vermoedelijk zal de mogelijkheid om zich als zone kandidaat te stellen als operationele 
prezone en hiervoor federale subsidies te ontvangen, ook in 2011 herhaald worden. In dit 
geval zal de zone zich opnieuw engageren om de in werking treding van de 
hulpverleningszones zo goed mogelijk voor te bereiden via een operationele prezone.    
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Bijlagen  
 
Bijlage 1: Agenda’s Midwestoverleg  
 
Midwestoverleg, 26 januari 2010 
 
1. Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 8 december 2009 
2. Drugspreventie in de regio – Godelieve Scherrens (Eerste substituut parket Kortrijk) en Carine 

Dewulf (directeur justitiehuis Kortrijk)  
3. Werking Midwestoverleg 

3.1 Tweede pensioenpijler contractuelen – pensioenbijdragen statutairen – Mark Suykens 
(directeur VVSG) 

3.2 Rondvraag gemeentelijke ondersteuning privaat erkende onthaalouders 
 3.3 Studie schaalveranderingen – stand van zaken 
4. Varia 
 
Midwestoverleg, 23 februari 2010  
 
1. Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 26 januari 2010 
2. NIP-ambtenaar – toelichting door Barbara Bourdeau 
3. Werking Midwestoverleg 

3.1 Rondvraag Lichtervelde – stand van zaken zaak ‘Rosoux’ 
3.2 Standpunt kleine windturbines 
3.3 Brandweerhervormingen  

 3.4 Studie schaalveranderingen 
 3.5  Overleg secretarissen 

3.6 Overzicht projecten RESOC – Brigitte Smessaert (coördinator RESOC|SERR Midden-West-
Vlaanderen) 

4.    Varia 
 
Midwestoverleg, 30 maart 2010 
 
1. Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 23 februari 2010 
2. Jaarverslag Midwestoverleg 2009 en begroting 2010 
3. Werking Midwestoverleg 

3.1 Viering 150 jaar kanaal Roeselare - Ooigem  
3.2 Marcrozones glastuinbouw  
3.3 Studie schaalveranderingen  

 3.4 Rondvraag financiële steun Haïti 
4. Varia 

4.1 Stand van zaken Wijziging Decreet Ruimtelijke Ordening 
4.2 Stand van zaken Memorandum VVSG Vlaamse Regering 
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Midwestoverleg, 27 april 2010 
 
1.  Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 30 maart 2010 
2.   Voorstelling publicatie regionaal sociaal beleidsplan en toekomstperspectieven – Hanne Vanraes 

(beleidsmedewerker RWR Roeselare-Tielt), Dirk De fauw (gedeputeerde provincie West-
Vlaanderen),  Hilde Vens (directeur CAW Midden-West-Vlaanderen), Bart Marichal (stad 
Roeselare), Bruno Tricot (regiocoördinator) 

3.  Werking Midwestoverleg 
3.1 Studie schaalveranderingen in de regio – Filip De Rynck en An Decorte 
3.2  Rondvraag kostprijs strooizout 

4. Varia 
 
Midwestoverleg, 25 mei 2010 

 
1.  Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 27 april 2010 
2. Werking Midwestoverleg – studie schaalveranderingen in de regio 

Toelichting door Filip De Rynck en An Decorte 
Uiteenzetting door Vlaamse Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand, Geert Bourgeois 
In aanwezigheid van Joeri De Martelaere (Raadgever Binnenlands Bestuur) 

3. Varia 
 
Midwestoverleg, 29 juni 2010 
1. Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 25 mei 2010 
2. Hoe omgaan met waardevol onroerend erfgoed en het afleveren van bouwvergunningen 

Joris Bouve (afdelingshoofd Ruimte en Erfgoed), Miek Goossens (gewestelijk 
erfgoedambtenaar), Veerle Lenoir en Koen Joye (gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar)  

3. Werking Midwestoverleg 
3.1 Samenwerking brandweer   
3.2 Evaluatie werking Midwestoverleg 
3.3 Vervolgtraject studie schaalveranderingen 
3.4 Rondvraag verwerking groenafval in de gemeente 
3.5 Rondvraag oproepsysteem brandweer 

4. Varia 
 
 
Midwestoverleg, 28 september 2010 
1. Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 29 juni 2010 
2. Werking Midwestoverleg 

2.1 Gezamenlijke bespreking van volgende agendapunten:  
 Evaluatie  studie schaalverandering en infoavond 23 september 
 Bespreking vervolgtraject studie schaalveranderingen 
 Evaluatie werking Midwestoverleg – bespreking individuele gesprekken met burgemeesters 
 Ondersteuning overleg secretarissen 
 Financiering 
 Standpunt Midwestoverleg Groenboek interne staatshervorming – voorstel VVSG 
 Stand van zaken – studie macrozones glastuinbouw – duiding door Lieven Louwagie 

(provincie West-Vlaanderen)  

2.2  Rondvraag geluidsoverlast 
2.3  Rondvraag aanwerving vrijwillige brandweerlieden 

3. Varia 
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Midwestoverleg, 26 oktober 2010 
 
1. Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 28 september 2010 
2. Economischekaart.be – Stephanie Maes (provincie West-Vlaanderen) 
3.  Werking Midwestoverleg 

3.1 Stand van zaken studie schaalveranderingen 
3.2 Stand van zaken kandidatuur brandweerhervorming 
3.3 Rondvraag archeologische vondsten 

4. Varia 
 
Midwestoverleg, 30 november 2010  
 
1. Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 26 oktober 2010 

 2. Werking Midwestoverleg 
2.1 Brandweerhervorming – voorstel financiële vergoedingen 

 2.2  Stand van zaken studie schaalveranderingen 
 2.3 Groenboek – standpunt VVSG – standpunt Midwestoverleg 
 2.4 Rondvraag evaluatie decretale graden 
 2.5 Rondvraag nutsleidingen 
 2.6 Rondvraag sanering afvalwater 

3. Varia 
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Bijlage 2: Aanwezigheidslijst Midwestoverleg 2010 

naam gemeente MWO 
26.01.10 

MWO 
23.02.10 

MWO 
30.03.10 

MWO 
27.04.10 

MWO 
25.05.10 

MWO 
29.06.10 

MWO 
28.09.10 

MWO 
26.10.10 

MWO 
30.11.10 

Callens Karlos Ardooie a  a  a a a  v 
Degroote 
Koenraad 

Dentergem 
v v v  v a v  v 

Lokere Jozef Hooglede     a v a a a 
Vercruysse Yves Ingelmunster a a v a a a a a a 
Mylle Gerda Izegem a a a a v a a a a 
Dochy Bart Ledegem a a a a a a a a a 
Beeusaert-Pattyn 
Ria 

Lichtervelde 
a a a a a a a a a 

Vanpoucke Daniël Meulebeke a  a a  a v a a 
Ghekiere Walter Moorslede a a a a a     
Vermont Marc Moorslede       a a a a 
Bonte Jean-Marie Oostrozebeke a a v a  a a a a 
Delaere Ivan Pittem a a a a a v a a  
Martens Luc Roeselare a a a a a a a a a 
Greet De Roo Ruiselede a a a a  a a a v 
Lowie Josiane Staden a a a a a a a v v 
Van Daele Michiel Tielt a a v a a  a a a 
Stevens Jan Wielsbeke a a a a a a a a v 
Verkest Hendrik Wingene a a v a a a a a  
Van Gheluwe 
Patrick 

Gedeputeerde 
 a a  a a a v a 

Sanders Geert Algemeen 
directeur wvi 

a a a a a a a a v 

Saskia Verriest Coördinator 
Midwestoverleg 

a a a a a a a a a 
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Bijlage 3: Agenda’s afstemmingsteam  

 

Afstemmingsteam 18 februari 2010 

1. Studie schaalveranderingen in Midden-West-Vlaanderen 

2. Evoluties Gebiedsprogramma Kanaalzone Roeselare-Ooigem 

3. Regional Branding: streek van de voeding- streek met smaak- samenwerking met VLM 

4. Huisvesting in streekhuis na veranderingswerken en huur bijkomende ruimte 

 

Afstemmingsteam 11 mei 2010 

1. Onderzoeksopdracht “Schaalveranderingen en samenwerkingsverbanden in Midden-West-
Vlaanderen”: stand van zaken en verder traject/positionering streekhuiswerking. 

2. Ruimtelijke kwaliteit: evaluatie avond Doomkerke, regio-enveloppe en budget duurzame 
stedenbouw, religieus erfgoed/begraafplaatsen, erkenning Terf als IOED, … 

3. Definiëring strategische projecten Midden-West-Vlaanderen 

4. Regional Branding: 

 Streek van de voeding - streek met smaak 

 Industriële regio met industrie als specifieke troef voor belevingswaarde 

5. Actualisatie streekhuiswebsite: presentatie en reflectie, mogelijke aanvullingen 

6. Varia  
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Bijlage 4: Agenda’s overleg OCMW voorzitters 

 

Overleg 17 maart 2010 te Wingene  

1. Verwelkoming door de dagvoorzitter en korte kennismaking met het OCMW van Wingene met 
situering van de bijzondere uitdagingen/ambities van het lokale OCMW in de komende jaren. 

2. Gedachtewisseling over het proces van opmaak lokaal sociaal beleid: positieve en eventueel 
minder positieve ervaringen/gemiste kansen bij de OCMW’s. Als inleiding wordt een nota 
besproken die op basis van de bevraging bij de OCMW’s wordt samengesteld (inleiding door 
Stefaan Lombaert, provinciale gebiedswerker welzijn en leefbaarheid). 

3. Stand van zaken Regionaal Sociaal Beleidsplan met bijzondere focus op proces en 
netwerking (inleiding vanuit de Regionale Welzijnsraad) 

4. Studie schaalveranderingen in Midden-West-Vlaanderen: inventarisopdracht van de 
samenwerkingsverbanden (zowel publiek, privaat als gemengd) in de regio Midden-West-
Vlaanderen (inleiding door Saskia Verriest, coördinator Midwestoverleg). 

 

Overleg 20 oktober 2010 te Lichtervelde 

1. Verwelkoming door de dagvoorzitter  

2. Rondleiding in het nieuw geopende rustoord  

3. Studie schaalveranderingen in Midden‐West‐Vlaanderen: conclusies uit de studie met 
bijzondere focus op het beleidsdomein welzijn + debat over de verdere organisatie en 
samenwerking op regionaal niveau en de positie van OCMW’ s en het OCMW‐
voorzittersoverleg hierin.  

4. Variapunten en volgende afspraak 

 

  
 



     
 

 
 

 

 

 

 

  



     
 

 
 

 

  


