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1.

Midwestoverleg

1.1

Structurele werking

De 17 gemeenten uit de regio Roeselare – Tielt verenigen zich in een vrijwillig samenwerkingsverband
‘Midwestoverleg’. Het gaat om 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 :


25 januari 2011,



22 februari 2011,



29 maart 2011,



26 april 2011,



31 mei 2011,



28 juni 2011,



27 september 2011,



25 oktober 2011,



29 november 2011,



20 december 2011.

Naast de 17 burgemeesters van de gemeenten uit de regio Midden-West-Vlaanderen, wordt ook de
streekgedeputeerde,
Patrick Van Gheluwe, op het overleg uitgenodigd. De West-Vlaamse
Intercommunale (wvi) wordt op de vergadering vertegenwoordigd door Geert Sanders (algemeen
directeur wvi).
Sinds september 2011 heeft Luc Vannieuwenhuyze het burgemeesterschap overgenomen van Michiel
Van Daele als burgemeester van Tielt. We wensen Michiel Van Daele te danken voor zijn jarenlange
aanwezigheid op het Midwestoverleg.
De agenda’s van het Midwestoverleg, 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 2011 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,

Luc Vannieuwenhuyze

burgemeester Tielt (sinds september 2011),

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,

Marc Vermont

burgemeester Moorslede,

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

De staf van het Midwestoverleg bestaat uit een coördinator, Saskia Verriest en een administratief
medewerker, Jocelyne Boeckaert. Na haar pensionering werd mevrouw Boekcaert opgevolgd door
Michelle Dufoort. Saskia Verriest werkt 2 dagen per week voor het Midwestoverleg. De administratieve
ondersteuning is een halve dag per week. Om op de hoogte te blijven van projecten en werking van
en in de regio, werkt de coördinator meerdere dagen per week in het streekhuis te Roeselare.
De werking van de staf wordt voor de helft gefinancierd door wvi en voor de helft door de 17
gemeenten. De jaarlijkse bijdrage van de gemeenten is gebaseerd op het inwonersaantal. Voor 16
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gemeenten verloopt de betaling via een bijdrage aan RESOC|SERR Midden-West-Vlaanderen. Eén
gemeente betaalt rechtstreeks aan wvi voor het Midwestoverleg.
Foto: samenstelling Midwestoverleg

VLNR, B: Jozef Lokere (burgemeester Hooglede), Greet De Roo (burgemeester Ruiselede), Ivan Delaere (burgemeester Pittem), Michiel
Van Daele (burgemeester Tielt tot september 2011), 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)
Verontschuldigd: Yves Vercruysse (burgemeester Ingelmunster), Karlos Callens (burgemeester Ardooie), Luc Vannieuwenhuyze
(burgemeester Tielt, sinds september 2011)

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-WestVlaanderen te bevorderen. Door een regelmatige terugkoppeling van hun dossiers en activiteiten naar
het Midwestoverleg 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.
Verschillende regiopartners zijn gehuisvest in het streekhuis te Roeselare, onder andere de
gebiedsgerichte werking van de provincie West-Vlaanderen, RESOC|SERR Midden-WestVlaanderen, wvi, Regionale WelzijnsRaad, RTC en ook het Midwestoverleg. Bilaterale contacten
zorgen voor afstemming tussen de regiopartners.

2.2

Overleg arrondissementele federatie gemeentesecretarissen Roeselare – Tielt

De federatie voor gemeentesecretarissen uit de regio Roeselare – Tielt komt op regelmatige basis
bijeen onder het voorzitterschap van Johan Leenknecht, secretaris Roeselare. Dit overleg heeft tot
doel informatie rond beheerstaken en de aanpak ervan, tussen gemeentesecretarissen uit te wisselen
en te bespreken. De coördinator van het Midwestoverleg ondersteunt deze vergaderingen. Er wordt

6

Werkingsverslag 2011

info gegeven over relevante thema’s van het Midwestoverleg, alsook over het vervolgtraject van de
studie naar schaalveranderingen in de regio.
De arrondissementele federatie voor gemeentesecretarissen regio Roeselare – Tielt, kwam in 2011
bijeen op 27 januari 2011, 1 maart 2011, 6 april 2011, 12 mei 2011, 14 juni 2011, 6 september 2011,
19 oktober 2011, 1 december 2011.

2.3

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 WestVlaanderen) zit deze vergadering voor.
In 2011 zijn de OCMW-voorzitters bijeen gekomen op 10 maart en 29 september 2011. De coördinator
van het Midwestoverleg werd naar deze vergaderingen uitgenodigd. Op beide vergadering werd door
de coördinator toelichting gegeven over het vervolgtraject van de studie naar schaalveranderingen. De
aanwezigheid van de coördinator zorgt er eveneens voor dat knelpunten en bezorgdheden kunnen
overgebracht worden naar het burgemeestersoverleg.

2.4

Overleg OCMW secretarissen

De OCMW secretarissen uit de regio Midden-West-Vlaanderen komen een aantal keer per jaar bijeen.
Op het overleg van 6 mei 2011 werd de coördinator gevraagd de nodige duiding te geven bij het doel
en de resultaten van de uitgevoerde studie naar schaalveranderingen in de regio (rapport 2010).

2.5

Regionale Welzijnsraad

Op 23 november 2011 werd het slotmoment voor het LEADER project Woon-Zorg-Net-Werk Tieltse
regio georganiseerd. Dit was een samenwerkingsproject van de Regionale Welzijnsraad, CAW
Midden-West-Vlaanderen, Samenlevingsopbouw en Familiehulp in een aantal gemeenten van het
Tielts Plateau, namelijk Tielt, Pittem, Ruiselede, Dentergem en Wingene.
Deze partners hechten groot belang aan het bevorderen van de intergemeentelijke en intersectorale
samenwerking, wat één van de basisideeën van het project was. In dit kader werd de coördinator
gevraagd de aanzet, resultaten en aanbevelingen van de studie naar schaalveranderingen in de regio,
toe te lichten.

3.

Afstemming buiten de regio

3.1

Plattelandscommissie VVSG

Vanuit VVSG wordt systematisch een overleg georganiseerd waarbij een aantal agendapunten
specifiek gericht zijn op plattelandthema’s en plattelandsproblematieken.
De coördinator van het Midwestoverleg volgt deze bijeenkomsten op. De plattelandscommissie kwam
bijeen op 13 januari 2011, 17 maart 2011, 12 mei 2011, 6 september 2011 en 8 november 2011.
De agenda’s van deze vergaderingen worden in bijlage 3 toegevoegd.
Op 30 november 2011 organiseerde VVSG een persactie wegens het uitblijven van het beloofde
plattelandsfonds.
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3.2

Regio-overleg VVSG

Naast samenwerking en afstemming binnen de regio, is er ook informatie uitwisseling tussen de
regio’s in Vlaanderen. Daarbij worden ook actuele thema’s besproken. Om deze werking te
ondersteunen, organiseert VVSG frequent een regio-overleg waarop vertegenwoordigers van de
verschillende regio’s worden uitgenodigd.
In 2011 was er op 26 januari 2011, 23 maart 2011, 10 mei 2011, 15 juni 2011, 31 augustus 2011, 11
oktober 2011, 15 november 2011 een regio-overleg waarop de coördinator van het
burgemeestersoverleg werd uitgenodigd.
Bijlage 4 omvat de agenda’s van deze vergaderingen.

4.

Actiepunten Midwestoverleg in 2011

Het voorbije jaar lag de nadruk bij de besprekingen op het Midwestoverleg op 2 thema’s: de
brandweerhervorming en de uitvoering van het vervolgtraject van de studie naar schaalveranderingen
in de regio Midden-West-Vlaanderen.

4.1

Brandweerhervorming

In 2007 werd de wet op de hervorming van de civiele veiligheid goedgekeurd. 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.
15 van de 17 gemeenten uit de regio Midden-West-Vlaanderen behoren tot hulpverleningszone 2. Het
gaat om Ardooie, Dentergem, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede,
Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt en Wingene. Ledegem en Wielsbeke
behoren tot hulpverleningszone 3. De voorzitter van de prezoneraad is burgemeester Luc Martens
(Roeselare).

Operationele prezone
Op 16 januari 2011 werd het Koninklijk Besluit goedgekeurd dat subsidies toekent voor
personeelskosten, infrastructuur, materieel en uitrusting, en coördinatie, aan de gemeenten die een
overeenkomst operationele prezone (OPZ overeenkomst) afsluiten met de staat. Dit Koninklijk Besluit
werd door de federale ministerraad die bevoegd was voor lopende zaken, goedgekeurd.
Na overleg was de prezoneraad van oordeel dat het voor de verdere goede werking van de
hulpverlening in de regio, noodzakelijk was om (in navolging van de operationele prezone in 2010),
ook in 2011 een aanvraag in te dienen om de werking van de operationele prezone te verlengen in
2011.
De overige gemeenten uit de zone gingen ermee akkoord om opnieuw de stad Roeselare aan te
stellen als beherende gemeente voor de zone. De kandidatuurstelling werd door de stad Roeselare
tijdig (voor 15 maart 2011) ingediend. Namens de zone sloot de stad Roeselare een overeenkomst af
met de FOD Binnenlandse Zaken.
In juni 2011 heeft de stad Roeselare van toenmalig bevoegd minister Annemie Turtelboom bericht
gekregen dat de OPZ overeenkomst 2011 werd goedgekeurd. Op 18 augustus 2011 werd de OPZ
overeenkomst effectief door de minister ondertekend, waarna de overeenkomst in de respectievelijke
gemeenteraden van de gemeenten uit de zone diende te worden goedgekeurd.

8

Werkingsverslag 2011

De OPZ overeenkomst die voor het jaar 2011 werd ingediend, bouwt verder op de OPZ overeenkomst
van 2010. Er werden zeven verplichte acties in de overeenkomst opgenomen en drie optionele
doelstellingen.
De verplichte doelstellingen zijn de volgende:








Actie 1 - Coördinatie van de Operationele Prezone;
Actie 2 - Optimalisering van het principe van de Snelste Adequate Hulp;
Actie 3 - Realisatie van een risicoanalyse op zonaal niveau;
Actie 4 - Realisatie van een herverdelings- en aankoopplan van materieel;
Actie 5 - Gebruik van software waarmee verslagen gegenereerd kunnen worden;
Actie 6 - Realisatie van een zonaal opleidingsplan voor het personeel;
Actie 7 - Bewustmaking van de burgers voor brandpreventie in woningen.

Als optionele doelstellingen werd het volgende opgenomen:




Actie 8: Realisatie plan van aankoop materieel voor de individuele uitrusting;
Actie 9: Ontwikkeling en harmonisatie van de verplichte preventie;
Actie 10: Bovenlokale samenwerking gespecialiseerde interventies.

Op basis van deze overeenkomst wordt voor 453.650 euro subsidies naar de regio gehaald.
De projectcoördinator was ook in 2011 commandant Donald Withouck (brandweer Roeselare). De
overeenkomst liep tot 31 december 2011. De FOD Binnenlandse Zaken voorziet in 2012 opnieuw een
evaluatie van deze acties.
Om de voorbereiding en uitvoering van deze overeenkomst te bespreken werden in 2011 diverse
overlegmomenten gepland, meestal aansluitend aan het Midwestoverleg. Op 25 januari 2011, 22
februari 2011, 31 mei 2011 en 27 september 2011 kwam de prezoneraad bijeen.

4.2

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 dit verder in kaart te brengen heeft het Midwestoverleg in 2010, in samenwerking met wvi, een
studie laten uitvoeren naar schaalveranderingen in de regio Midden-West-Vlaanderen. Deze opdracht
werd toegewezen aan de Hogeschool Gent en werd begeleid door professor dr. Filip De Rynck.
Om werk te maken van de aanbevelingen die in deze studie werden gemaakt, maakte het
Midwestoverleg een vervolgtraject op. Hierbij worden een aantal acties op korte en op lange termijn
geformuleerd. Een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het Midwestoverleg,
secretarisoverleg, OCMW’s en regiopartners, volgt dit proces dat wvi begeleidt.
De acties worden hieronder verder besproken.

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. Deze infovergaderingen werden reeds eind
2010 opgestart en werden in 2011 verder gezet. Onder meer de gemeenten Ledegem, Staden,
Wingene, Moorslede, Izegem en Lichtervelde waren hierin geïnteresseerd.
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Bijhouden van de opgemaakte inventaris
Er wordt gezocht naar een methodiek om de opgemaakte inventaris aan te vullen en up to date te
houden. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren in afstemming met de andere regio’s waar reeds een
screening werd uitgevoerd.
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.
Om dit te bewerkstelligen besliste het Midwestoverleg (in overleg met het arrondissementeel verbond
van secretarissen) in het najaar van 2010 dat de coördinator van het Midwestoverleg het overleg van
de arrondissementele secretarissen mee kan opvolgen en ondersteunen om zo de link tussen beide
overlegfora te vormen.
Het is eveneens een ambitie om jaarlijks een gezamenlijk overleg te organiseren tussen
burgemeesters en secretarissen.
In 2011 werd dit voor de eerste keer gerealiseerd op 25 oktober. Het thema was regiovorming. Deze
vergadering werd ingeleid door de heer Mark Suykens, directeur VVSG aan de hand van een situering
van het Witboek en de gevolgen voor een regio. Vervolgens werd er vanuit verschillende invalshoeken
over de regio gedebatteerd onder leiding van professor dr. Joris Voets (Instituut voor de Overheid –
K.U.Leuven).
Deze vergadering kon op een grote aanwezigheid en belangstelling van zowel burgemeesters als
secretarissen rekenen, en werd als positief ervaren.
In 2012 wordt een gezamenlijk overleg opnieuw georganiseerd.

Opstart intergemeentelijke expertisecel
De voorbije jaren is de samenwerking in de regio en tussen de gemeenten van de regio sterk
toegenomen. Om een zicht te krijgen op alle bestaande samenwerkingsverbanden werd een studie
uitgevoerd naar schaalveranderingen (zie hoger). Uit deze studie blijkt ook dat de bestaande
structuren en samenwerkingsverbanden niet altijd even efficiënt en transparant zijn. Tegelijkertijd
neemt bij de gemeenten de nood aan gespecialiseerd personeel toe terwijl een gemeente niet altijd
altijd over de mogelijkheid beschikt om deze expertise alleen uit te bouwen.
Aangezien de regio nog niet over een koepelstructuur beschikt die de lokale besturen uit de regio
Midden-West-Vlaanderen zou toelaten om personeelsleden of expertise te delen voor uitdagingen en
verantwoordelijkheden die gelijkaardig zijn in de verschillende besturen, werd beslist tot de oprichting
van een Interlokale Vereniging Associatie Midwest. Deze associatie kan eveneens de samenwerking
tussen lokale overheden faciliteren. Nieuwe samenwerkingsvormen kunnen onder deze
schelpstructuur worden ondergebracht en bestaande kunnen geheroriënteerd worden.
Gelet op het belang van betrokkenheid en mogelijke samenwerking met de OCMW’s uit de regio,
werden deze besturen eveneens in dit proces betrokken. Om het opzet van de interlokale vereniging
te verduidelijken werd op 29 november 2011 een infoavond georganiseerd voor de OCMW voorzitters
en OCMW secretarissen. Dit initiatief kon op een grote belangstelling rekenen.
De opstart van deze interlokale vereniging Associatie Midwest is voorzien begin 2012. Eind 2011
hadden 15 van de 17 gemeenten en 12 OCMW’s beslist om toe te treden tot deze interlokale
vereniging en op te treden als effectief partner.
Wvi is ondersteunend partner van deze interlokale vereniging Associatie Midwest. De statuten werden
eind 2011 door de Raad van Bestuur van wvi goedgekeurd.
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Twee gemeenten beslisten als waarnemend partner op te treden wat betekent dat zij voorlopig niet
toetreden tot de interlokale vereniging Associatie Midwest maar het traject dat wordt afgelegd van
nabij wensen te volgen met oog op toekomstige toetreding.
De stuurgroep die dit vervolgtraject verder begeleidt is bijeengekomen op 16 februari 2011, 6 april
2011, 8 juni 2011, 21 september 2011 en 9 november 2011. Deze activiteiten werden telkens
teruggekoppeld naar het Midwestoverleg.
Om invulling te geven aan deze interlokale vereniging werd onder de gemeentesecretarissen een
enquête gehouden om na te gaan rond welke beheerstaken in de toekomst zou kunnen worden
samengewerkt. Dit wordt verder uitgewerkt in 2012.

Intensivering samenwerking OCMW – gemeente – welzijnssector
Om zicht te krijgen op de bestaande samenwerking tussen gemeenten en OCMW in de regio, werd
een werkgroep samengesteld bestaande uit gemeente- en OCMW secretarissen, OCMW voorzitter en
de coördinator van het Midwestoverleg.
Deze werkgroep maakte een nota op waarbij drie elementen worden opgenomen:




Actualiseren van het overzicht van de bestaande samenwerking tussen OCMW en
gemeente in de regio;
Voorbeelden van “goede” samenwerking, buiten de regio Midden-West-Vlaanderen;
Knelpunten en voordelen van een eventuele samenwerking in kaart brengen.

In 2011 is deze werkgroep verschillende keren bijeengekomen. De finale nota wordt in 2012 verder
besproken.

Opmaak bestuurlijk manifest en regionaal memorandum voor de regio
Het voorbije jaar werden verschillende methodieken om dit aan te pakken voorgelegd aan de
stuurgroep. De concrete uitwerking is voorzien in 2012.

4.3

Witboek interne staatshervorming

Op 23 juli 2010 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het Groenboek interne
staatshervorming. Diverse organisaties, instellingen, overlegstructuren gaven reactie op dit Groenboek
(waaronder ook het Midwestoverleg). Dit Groenboek werd uiteindelijk op 8 april 2011 omgezet in een
Witboek interne staatshervorming.
In uitvoering van dit Witboek hebben de gemeentebesturen in de zomer 2011 een schrijven ontvangen
van de Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse
Rand, Geert Bourgeois met betrekking tot de uitvoering van een gebiedsdekkende regioscreening in
Vlaanderen.
De provinciegouverneur neemt hierin een coördinerende en ondersteunende rol op. Vanuit de
provinciale diensten van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) werd onder andere voor de regio
Roeselare - Tielt een inventaris opgemaakt van de samenwerkingsverbanden waarin de gemeente
participeert. Ondanks dat de regio in 2010 reeds dergelijke inventaris had opgemaakt, leverde zij een
bijkomende inspanning door het oplijsten van de contactpersonen voor zoveel mogelijk
samenwerkingsverbanden. Deze lijst werd aan ABB overgemaakt zodat eventueel bijkomende
informatie over een samenwerkingsverband bij de betreffende contactpersoon kon worden
opgevraagd.
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4.4

Proeftuinregio

De regio Midden-West-Vlaanderen heeft er samen met vier andere regio’s in Vlaanderen (Westhoek,
Meetjesland, stadsregio Turnhout en Zuid-West-Vlaanderen) voor geijverd om in het kader van het
Witboek Interne Staatshervorming als proeftuinregio erkend te worden. Deze vijf regio’s hadden op
eigen initiatief reeds een traject rond bestuurlijke veranderingen opgezet en (ten dele) doorlopen. Op
gezamenlijk initiatief met de vier andere regio’s werd op 30 maart 2011 een kandidatuur voor
erkenning als proeftuinregio overgemaakt aan minister Bourgeois.
De regio Midden-West-Vlaanderen heeft drie thema’s voorgesteld waarvoor zij als proeftuin wenst op
te treden:




interlokale vereniging Associatie Midwest gekoppeld aan de decretale beperkingen
die hiermee verbonden zijn.
ontwikkeling van een regionale welzijnsstrategie in overleg met de verschillende
actoren.
optreden als pilootregio voor de ontwikkeling van een ruimtelijk kader voor niet
agrarische activiteiten op het platteland.

In hoofdstuk 9 van het Witboek Interne Staatshervorming (‘Vereenvoudiging van de intermediaire
ruimte’) werden deze vijf regio’s als proeftuinregio erkend.
Om dit traject gezamenlijk verder uit te werken en op de hoogte te blijven van de evoluties in de
regio’s hebben de proeftuinregio’s het voorbije jaar op regelmatige basis overlegd, namelijk op 7
februari 2011, 14 maart 2011, 28 april 2011, 14 juli 2011, 5 september 2011 en 22 november 2011.
In 2012 worden de proeftuinen, in overleg met het kabinet, inhoudelijk verder uitgewerkt.

4.5

Overige thema’s besproken in 2011

Naast voormelde thema’s werden volgende onderwerpen besproken op het Midwestoverleg:










fonds Reductie voor Globale Energiekost,
aanpak dimmen openbare verlichting door de stad Izegem,
nota regionale werking wvi,
gebiedsvisie kanaal,
EGTS – Eurometropool,
voorstel
pilootproject
stadsregionale
samenwerking
werkgelegenheidsbeleid,
stand van zaken studie glastuinbouwzones,
contracten project noodplanning,
gedachtenwisseling communicatie en aanpak De Lijn .

regie

lokaal

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 rondvragen met betrekking tot:










dimmen openbare verlichting en investeringen hiervoor,
verwijderen van plastiek folie door landbouwers,
actualisatie opvragen van bevolkingslijsten,
aanpak zwerfkatten,
kwaliteit uitgevoerde werken nutsmaatschappijen,
gsm gebruik door ambtenaren,
plaatsen verkeerspiegels,
preventieadviseur,
West-Vlaamse Consultatiebureau voor Arbeid en Zorg vzw.
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5.

Activiteiten

5.1

Congres

Op 25 mei 2011 organiseerde de arrondissementele federatie van gemeentesecretarissen regio
Roeselare –Tielt een provinciaal congres te Tielt, waar ook de coördinator van het Midwestoverleg
aan meewerkte. Onder meer de mandatarissen uit de regio werden hiervoor uitgenodigd.
Op dit congres kwamen twee thema’s uitgebreid aan bod. In de voormiddag waren er vier
gastsprekers rond de Beleids- en Beheercyclus.
De namiddag stond in het teken van de gemeentelijke
verantwoordelijkheden voor een duurzaam waterbeleid die
door drie sprekers onder de loep werden genomen.

Deze congresdag werd afgesloten met een panelgesprek. Dit
congres kon op een groot aantal aanwezigen rekenen.

5.2

Intervisiemoment beleids- en beheercyclus

Vanaf 2014 worden alle lokale besturen verplicht gebruik te maken van de nieuwe beleids- en
beheercyclus.
Het besluit betreffende de beleids- en beheercyclus (BBC) bevat een aantal regels voor de opmaak
van het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van lokale besturen en de
provincies. Het besluit is ingrijpend voor de manier waarop besturen hun beleid voorbereiden,
budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren. Het besluit bevat niet alleen regels voor het financiële
aspect van de beleidsvoering, maar evenzeer voor de inhoudelijke planning, uitvoering en evaluatie.
In de regio Midden-West-Vlaanderen is de gemeente Oostrozebeke sinds 2010 piloot gemeente voor
BBC.
Vanuit de arrondissementele federatie van gemeentesecretarissen Roeselare – Tielt werd in
samenwerking met het Midwestoverleg, het initiatief genomen om een werkgroep rond BBC op te
richten. Deze werkgroep heeft zich tot ambitie gesteld om te leren van de piloot besturen en dit verder
te vertalen naar de overige besturen uit de Midwest regio.
Om de mandatarissen, topambtenaren en stafmedewerkers van de lokale besturen uit de regio
Midden-West-Vlaanderen te informeren over BBC, werd op 9 november 2011 te Izegem een
intervisiemoment georganiseerd. Drie cases werden op deze infoavond toegelicht: case piloot
gemeente De Pinte, case piloot provincie West-Vlaanderen, case aanpak gemeente en OCMW
Ingelmunster.
Dit intervisiemoment kon op grote belangstelling rekenen. De aanwezige burgemeesters zorgden voor
een feedback van dit intervisiemoment op het Midwestoverleg van 29 november 2011.
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6.

Samenbrengen schepenen en ambtenaren openbare werken

Op het Midwestoverleg van 31 mei 2011 werd de problematiek van de kwaliteit van de uitvoering van
de werken door nutsmaatschappijen aangekaart. Bij deze bespreking bleek dat veel gemeenten
hiermee minder goede tot (zeer) slechte ervaringen hebben.
Vanuit het Midwestoverleg werd het initiatief genomen om de schepenen bevoegd voor openbare
werken en de ambtenaren van openbare werken, uit te nodigen om hierover gezamenlijk ervaringen
uit te wisselen en te bespreken hoe hiermee kan worden omgegaan.
In 2011 vonden twee bijeenkomsten plaats op 13 juli 2011 en 5 oktober 2011, onder voorzitterschap
van Bart Dochy, burgemeester Ledegem. Op deze vergaderingen was er telkens een grote opkomst.

7.

Conclusie werking Midwestoverleg 2011

Het Midwestoverleg kan steevast rekenen op de aanwezigheid van de meerderheid van de
burgemeesters. De belangrijkste thema’s het voorbije jaar waren de brandweerhervorming en de
regioscreening. Beide zijn thema’s die niet alleen een impact hebben op het lokale bestuur maar
eveneens van bovenlokaal belang zijn. Daarnaast werd het voorbije jaar verder geïnvesteerd in een
samenwerking met het arrondissementeel verbond van gemeentesecretarissen, alsook komt een
samenwerking met het OCMW steeds meer aan bod.
De grote belangstelling bij de georganiseerde vergaderingen en activiteiten toont aan dat de besturen
vooruit willen met en in het eigen bestuur, maar eveneens op regionaal niveau. Het Midwestoverleg
zal de gemeenten in hun ambitie verder ondersteunen.
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Doelstellingen Midwestoverleg 2012
In dit hoofdstuk worden de doelstellingen van het Midwestoverleg, alsook een aantal concrete
actiepunten voor 2012 weergegeven.

1.

Missie

Het Midwestoverleg blijft een samenwerkingsverband van en voor de lokale besturen in Midden-WestVlaanderen.
Met de oprichting van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest zal in 2012 de structuur van het
Midwestoverleg geleidelijk aan overgaan in het Beheerscomité van de Interlokale Vereniging
Associatie Midwest.
Naast een forum voor informatie-uitwisseling, informele contacten en het gezamenlijk innemen van
standpunten zal het Midwestoverleg evolueren naar een forum dat meer beleidsvoorbereidend en
sturend werkt op regionaal niveau. Hierbij wordt aandacht besteed aan het creëren van een draagvlak
bij en een terugkoppeling naar de lokale besturen (gemeente en OCMW) die deel uitmaken van de
Interlokale Vereniging Associatie Midwest.

2.

Strategische doelstellingen

Om voorgaande missie te kunnen realiseren, worden vijf strategische doelstellingen onderscheiden:
1. Samenwerking
Het Midwestoverleg/Beheerscomité Interlokale Vereniging Associatie Midwest brengt de 17
gemeenten uit de regio Midden-West-Vlaanderen bijeen en wenst deze samenwerking verder te
structureren en te onderbouwen.
2. Ondersteuning
Het Midwestoverleg/Beheerscomité Interlokale Vereniging Associatie Midwest wenst de 17
gemeenten te ondersteunen en te begeleiden, en aan hun vraag te voldoen.
3. Belangenbehartiging
Ten aanzien van derden behartigt het Midwestoverleg/Beheerscomité Interlokale Vereniging
Associatie Midwest 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,…).
4. Overleg
Het Midwestoverleg/Beheerscomité Interlokale Vereniging Associatie Midwest fungeert als
overlegforum voor de 17 gemeenten uit de regio, de provincie West-Vlaanderen en de WestVlaamse Intercommunale om de streekwerking verder uit te bouwen, aan te sturen en te
onderhouden. In 2012 zal de samenstelling van het Beheerscomité evolueren waarbij het
Beheerscomité de mogelijkheid heeft om protocols af te sluiten met andere regiopartners.
5. Regionale werking
Het Midwestoverleg/Beheerscomité Interlokale Vereniging Associatie Midwest organiseert en
structureert zich om op regionaal niveau meer sturend en beleidsvoorbereidend te werken.
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3.

Operationele doelstellingen

Voorgaande strategische doelstellingen vertalen zich in volgende operationele doelstellingen:
1. Samenwerking
Het Midwestoverleg/Beheerscomité organiseert in 2012, minimum 9 vergaderingen met
burgemeesters en één gezamenlijk overleg tussen burgemeesters en secretarissen.
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. De oprichting van de Interlokale Vereniging
Associatie Midwest draagt bij tot een hechtere samenwerking van de besturen.
Op vraag van het Midwestoverleg/Beheerscomité worden schepenen en//of ambtenaren
systematisch of ad hoc samengebracht.
2. Ondersteuning
Het Midwestoverleg/Beheerscomité ondersteunt de gemeenten inhoudelijk door het verzamelen
van informatie, de opmaak van nota’s en rapporten, en het communiceren naar de
Midwestgemeenten.
3. Belangenbehartiging
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.
4. Overleg en netwerking
Het Midwestoverleg/Beheerscomité 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
Midwestgemeenten gehoord worden in overleggen met derden.

die

leven

bij

de

5. Regionale werking
De bestaande structuur van het Midwestoverleg gaat over in het Beheerscomité van de Interlokale
Vereniging Associatie Midwest. Dit impliceert dat de vrijblijvendheid overgaat in een engagement.
Het Midwestoverleg/Beheerscomité bekijkt de mogelijkheden voor een hechtere samenwerking
met het arrondissementeel verbond van gemeentesecretarissen, met oog op de verdere
bestuurlijke en beleidsmatige organisatie van de streek.
Het Midwestoverleg/Beheerscomité zoekt
betrokkenheid met de OCMW’s uit de regio.

naar

mogelijkheden

voor

samenwerking

en

Het Midwestoverleg werkt samen met de gebiedsgerichte werking van de Provincie WestVlaanderen, de West-Vlaamse Intercommunale (wvi) en het Regionaal Economisch en Sociaal
Overlegcomité Midden-West-Vlaanderen (RESOC) en andere regiopartners om de streekwerking
in de regio verder uit te bouwen en te onderhouden.
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4.

Actiepunten 2012

4.1

Bestuurlijk en beleidsmatig

Interlokale Vereniging Associatie Midwest
In 2012 is de opstart van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest prioritair. Onder leiding van de
stuurgroep, burgemeester- en secretarisoverleg zal hier invulling aan gegeven worden.
Hiermee samenhangend worden de vooropgestelde acties opgenomen in de nota voor het
vervolgtraject van de studie naar schaalveranderingen in de regio, verder verfijnd en uitgewerkt.
Bijzondere aandacht moet besteed worden aan de mogelijke samenwerking met de secretarissen en
de OCMW’s uit de regio Midden-West-Vlaanderen.
Proeftuin
De realisatie en de opvolging van de thema’s waarvoor de regio als proeftuin erkend werd, zijn
eveneens belangrijk.

4.2

Brandweerhervorming

Zowel in 2010 als in 2011 heeft de regio zich als hulpverleningszone 2 kandidaat gesteld als
operationele prezone voor de brandweerhervorming. Het is niet duidelijk hoe de prezones in 2012
verder zullen evolueren. Dit wordt opgevolgd.
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Bijlagen
Bijlage 1: Agenda’s Midwestoverleg
Midwestoverleg, 25 januari 2011
1. Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 30 november 2010
2. Werking Midwestoverleg
2.1 Bespreking brandweerhervorming
2.2 Bespreking reacties vervolgtraject studie schaalveranderingen
2.3 Rondvraag dimmen verlichting
3. Varia
3.1 Vraag m.b.t. verzekering psychosociale hulpverlening – Barbara Bourdeau
3.2 Vraag m.b.t. bijzondere nood- en interventieplannen – Barbara Bourdeau
3.3 Standpunt Midwestoverleg Groenboek
3.4 Data Midwestoverleg 2011
Midwestoverleg, 22 februari 2011
1. Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 25 januari 2011
2. Prezoneraad
3. Werking Midwestoverleg
3.1 Studie schaalveranderingen
3.2 De interne staatshervorming: stand van zaken
3.3 Nieuws vanuit de VVSG
3.4 Rondvraag investeringen voor dimmen openbare verlichting
3. Varia
3.1 Kennisgeving ontwerp decreet planlastvermindering
Midwestoverleg, 29 maart 2011
1. Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 22 februari 2011
2. Werking Midwestoverleg
2.1 Fonds Reductie voor Globale Energiekost – toelichting en probleemstelling door Benoit
Sintobin (Huisvestingsmaatschappij Izegem)
2.2 Aanpak dimmen verlichting door de stad Izegem – toelichting door Anton Jacobus
(secretaris stad Izegem)
2.3 Proeftuinen - Nieuws vanuit de VVSG - Interne Staatshervorming
2.4 Pleisterplaatsen voor woonwagenbewoners
3. Varia
3.1 Rondvraag verwijderen van plastiek folie door landbouwers
3.2 Rondvraag actualisatie opvragen van bevolkingslijsten
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Midwestoverleg, 26 april 2011
1. Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 29 maart 2011
2. Werking Midwestoverleg
2.1 Toelichting nota regionale werking wvi door Geert Sanders (algemeen directeur wvi)
2.2 Nieuws vanuit de VVSG en interne staatshervorming
3. Varia

Midwestoverleg, 31 mei 2011
1. Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 26 april 2011
2. Gebiedsvisie kanaal – toelichting door Pieter Bekaert en Bruno Tricot (provincie WestVlaanderen)
3. Werking NIP ambtenaar 2010 – toelichting door Barbara Bourdeau
4. Werking Midwestoverleg
4.1 Nieuws vanuit de VVSG - Interne Staatshervorming
4.2 Rondvraag zwerfkatten
4.3 Rondvraag kwaliteit uitgevoerde werken nutsmaatschappijen
4.4 Rondvraag gsm gebruik
4.5 Jaarverslag Midwestoverleg 2010
5. Prezoneraad
6. Varia
Midwestoverleg, 28 juni 2011
1. Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 31 mei 2011
2. EGTS – Eurometropool – Stef Vande Meulebroucke (Algemeen directeur Eurometropool), Inês
Mendes (Projectmedewerkster communicatieve cohesieprojecten), Katarina De Fruyt
(Stafmedewerker grensoverschrijdende samenwerking, wvi)
3. Werking Midwestoverleg
3.1 Feedback stuurgroepvergadering vervolgtraject schaalveranderingen
3.2 Opvolging presentatie wvi in relatie tot uitbouw van de streek
4. Varia
Midwestoverleg, 27 september 2011
1. Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 28 juni 2011
2. Prezoneraad: voorstelling aanpassingen aan OPZ overeenkomst 2011 – duiding door Cdt.
Withouck
3. Voorstel pilootproject stadsregionale samenwerking regie lokaal werkgelegenheidsbeleid – Ellen
Coghe (coördinator werkwinkel Roeselare)
4. Werking Midwestoverleg
4.1 Stand van zaken vervolgtraject schaalveranderingen
4.2 Stand van zaken pensioenstelsel werknemers lokale besturen
4.3 Duiding memorandum VVSG federale onderhandelaars
4.4 Feedback overleg schepenen openbare werken 13 juli 2011
5. Varia
5.1 Rondvraag verkeerspiegels
5.2 Rondvraag preventieadviseur
Midwestoverleg, 25 oktober 2011
1. Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 27 september 2011
2. Werking Midwestoverleg
2.1 Bespreking statuten interlokale vereniging
2.2 Rondvraag Ledegem
3. Overleg burgemeesters en secretarissen m.b.t. regiovorming
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Situering Witboek - Mark Suykens, directeur VVSG
Debat regiovorming onder leiding van Prof. Dr. Joris Voets, Instituut voor de Overheid –
K.U.Leuven
Midwestoverleg, 29 november 2011
1. Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 25 oktober 2011
2. Stand van zaken studie glastuinbouwzones – Lieven Louwagie (provincie WestVlaanderen)
3. Werking Midwestoverleg
3.1 Intervisiemoment beleids- en beheercyclus 9 november 2011 – feedback door
burgemeester Ria Beeusaert – Pattyn en burgemeester Yves Vercruysse
3.2 Feedback stuurgroep schaalveranderingen en proeftuinen
4. Varia
4.1 Overleg schepenen en ambtenaren openbare werken – feedback door burgemeester
Bart Dochy

Midwestoverleg, 20 december 2011
1. Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 29 november 2011
2. Werking Midwestoverleg
2.1 Contracten project noodplanning – Barbara Bourdeau (NIP ambtenaar)
2.2 Gedachtenwisseling communicatie en aanpak De Lijn - Luc De Man (directeur De Lijn
provincie West-Vlaanderen)
3.Varia
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Bijlage 2: Aanwezigheidslijst Midwestoverleg 2011
naam

Callens Karlos
Degroote Koenraad
Lokere Jozef
Tomas De Meyer
Vercruysse Yves
Mylle Gerda
Dochy Bart
Beeusaert-Pattyn Ria
Vanpoucke Daniël
Vermont Marc
Bonte Jean-Marie
Delaere Ivan
Martens Luc
Greet De Roo
Lowie Josiane
Van Daele Michiel
Vannieuwenhuyze
Luc
Stevens Jan
Verkest Hendrik
Van Gheluwe Patrick
Sanders Geert
Verriest Saskia

gemeente

Ardooie
Dentergem
Hooglede
Hooglede
Ingelmunster
Izegem
Ledegem
Lichtervelde
Meulebeke
Moorslede
Oostrozebeke
Pittem
Roeselare
Ruiselede
Staden
Tielt

MWO
25.01.11

a
a
v
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

MWO
22.02.11

MWO
29.03.11

a
v
a

a
v
a

a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
v
a
a
a
a

a
a
v
a
a
a
a

MWO
26.04.11

v
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

MWO
31.05.11

MWO
28.06.11

MWO
27.09.11

a
a

v
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

v
a
a
a
a
v
a
a
a
v
a

Tielt
Wielsbeke
Wingene
Gedeputeerde
Algemeen
directeur wvi
Coördinator
Midwestoverleg

MWO
25.10.11

MWO
29.11.11

MWO
20.12.11

a
v
a

v
a

a
v
v

v
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
v
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
v
a
v
a

a
a
a
v
v
a
a
a
a
a
a

a

a

a
a
a
a

a
a
a

a
a
a

a
v
a

a
a
a

a
a
v

a
a

a
a
a

a
a
v

v
a
v

a

a

v

a

a

a

a

a

v

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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Bijlage 3: Agenda plattelandscommissie VVSG
Plattelandscommissie 13 januari 2011
1. Stand van zaken plattelandsfonds
2. Opstart bestuurskrachtmeting voor plattelandsgemeenten
3. Toelichting en consultatie over de kansen en knelpunten van ‘lokale netwerken
vrijetijdsparticipatie’ in plattelandsgemeenten – Hilde Plas, VVSG-stafmedewerker Cultuur en
Erfgoed
4. De toekomst van parochiekerken: opstart van drie werkgroepen ‘beheer’, ‘evaluatie van het
eredienstdecreet’ en ‘ruimtelijke impact en herbestemming’ - Xavier Buijs (VVSG
stafmedewerker ruimtelijke ordening)
5. Evaluatie ontvoogding lokale besturen inzake ruimtelijke ordening – Xavier Buijs (VVSG
stafmedewerker ruimtelijke ordening)
6. Saneringsvergoeding eigen waterwinners
7. Varia
Plattelandscommissie 17 maart 2011
1. EFRO-project ‘Landbouwwegen in de Westhoek’ – ir. Frans Pauwels (VLM West-Vlaanderen,
dienst projectrealisatie)
2. Samenwerkingsovereenkomst VVSG en VLM
3. Herziening RSV – discussie met Xavier Buijs (VVSG stafmedewerker ruimtelijke ordening)
4. Stad van zaken Vlaamse werkgroepen ‘Toekomst van de parochierkerken’: ‘beheer’,
‘evaluatie van het eredienstdecreet’ en ‘ruimtelijke impact en herbestemming’
5. Varia
Plattelandscommissie 12 mei 2011
1. Samenwerking VVSG – VLM
2. Witboek interne staatshervorming
3. Planlastdecreet
4. Varia
Plattelandscommissie 6 september 2011
1. Ontwerpdecreet onroerend erfgoed
2. Nieuwe financiering van lokale ambtenarenpensioenen
3. Project bestuurskrachtmeting plattelandsgemeenten (IPO)
4. Plattelandsfonds
Plattelandscommissie 8 november 2011
1. IPO-themagroep bestuurskracht
2. Decreet plattelandsfonds: stand van zaken
3. Varia
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Bijlage 4: Agenda regio-overleg VVSG
Regio-overleg 26 januari 2011
1. Stand van zaken interne staatshervorming
2. Bespreking voorontwerp decreet planlastvermindering
3. Plattelandsfonds: stand van zaken
4. Bestuurskrachtmeting voor plattelandsgemeenten
5. Nieuws uit de regio’s
6. Varia
Regio-overleg 23 maart 2011
1. Nieuws uit de regio’s
2. Interne staatshervorming
3. Stand van zaken voorontwerp decreet planlastvermindering
4. EFRO-project landbouwwegen II
5. Samenwerkingsovereenkomst VVSG-VLM
6. Varia
Regio-overleg 10 mei 2011
1. Nieuws uit de regio’s
2. Witboek interne staatshervorming
3. Lokale werkwinkels
Regio-overleg 15 juni 2011
1. Nieuws uit de regio’s
2. Regioscreening
3. Stand van zaken Witboek interne staatshervorming
Regio-overleg 31 augustus 2011
1. Nieuws uit de regio’s
2. Regioscreening proeftuinen
3. Witboek interne staatshervorming – herindeling onbevaarbare waterlopen
4. Varia
Regio-overleg 11 oktober 2011
1. Nieuws uit de regio’s
2. Stand van zaken regioscreening en proeftuinen
3. Invoering planlastdecreet
4. Varia
Regio-overleg 15 november 2011
1. Nieuws uit de regio’s
2. Regioscreening: wat na de inventarisatie?
3. Stand van zaken implementatie planlastdecreet
4. Varia
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