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1. Regio Westhoek



De landelijke regio Westhoek

• Beperktere fiscale draagkracht (2020)

• 2020: 201.096 inwoners
• 175 inwoners / km²
• 87% open ruimte 

PB/inw. KI/inw.
gemiddelde Vlaanderen 4 433,82 1 125,07
gemiddelde Westhoek 3 370,04 1 146,53
gemiddelde Westhoek \ Westkust 3 126,15 885,02



BBP/inwoner en belastbaar inkomen/inwoner



Bevolkingsevolutie
• Beperktere aangroei extra inwoners;
• Periode 2017-2027:

• Sterke daling aantal 20-39 jarigen;
• Daling aantal 40-64 jarigen.



2019: Een regiodeal voor de Westhoek?



2. Het samenwerkingsmodel 
Westhoek



Westhoekoverleg °1994

• Beleidsvoorbereiding is de taak van 
het Westhoekoverleg, uitvoering van 
DVV Westhoek

• WVI en de provincie zijn 
vertegenwoordigd in het 
Westhoekoverleg

• WVI is vennoot van DVV Westhoek
• De regioconvenant is het kader voor 

samenwerking tussen gemeenten en 
provincie voor sociaaleconomische 
streekontwikkeling



DVV Westhoek °2017
Opdracht ‘overlegorgaan’ dat leidde tot de 
oprichting van DVV Westhoek:
• Bestaande samenwerking efficiënter en 

transparanter organiseren: 2015-2021: 45 
samenwerkingsverbanden werden herleid tot 
26!

• Nood aan samenwerking met een 
rechtspersoonlijkheid voor meerdere 
beleidsdomeinen (transversaal);

• Nood aan een structuur die kan optreden 
voor het tewerkstellen van gespecialiseerde 
functies;

• Nood aan een structuur die drager kan zijn 
van intergemeentelijke projectontwikkeling.

• Oprichting DVV Westhoek 22 december 2017 
met 18 vennoten: 17 gemeenten en WVI.

Opdracht DVV Westhoek:





Personeel DVV Westhoek

19,5 VTE
Budget ca. 3 miljoen euro



Samenwerking op streekniveau
• Regionale werking WVI

o KDV’s intergemeentelijk personeel (GIS, 
Handhaving, Omgevingsambtenaar, …)

o Thematische ondersteuning:
 klimaat (burgemeestersconvenant), 
 ruimtelijke regionale visievorming energie,
 Visievorming en projectuitvoering voor mobiliteit,
 Getsmart WVI.

• Economisch masterplan 2020-2025: 
Westhoek Impulsplan POM West-Vlaanderen;

• Strategisch beleidsplan ‘Toerisme en 
Recreatie’ 2018-2024: Westtoer;

• Meerjarenplan Regionaal Landschap 
‘Westhoek’ 2020-2025: RLWH;

• Gebiedsgerichte inzet provincie West-
Vlaanderen 2020-2025.





3.Uitdagingen



Brief ‘hinderpalen IGS’ 13 feb. 2020

• ‘botsing’ met vormvereisten sectorale decreten om samenwerking te 
bundelen op regioniveau:
oDecreet bovenlokaal jeugdwerk;
oDecreet bovenlokale cultuurwerking;
oRegelgeving ‘arbeidsmatige activiteiten’ (AMA) voor 

arbeidstrajectbegeleiding;
oVlaamse codex Wonen voor intergemeentelijke samenwerking wonen;



Decreet Lokaal Bestuur: IGS

• Beperking samenstelling RvB tot 15 bestuursleden;
• Onverenigbaarheden;
• Communicatie aan regio’s.



Precaire fiscale situatie

• Indirecte belastingen: geen BTW-ruling verkregen;
• Directe belastingen: indeling onder rechtspersonenbelasting.



Eigen ambities

• Shared services: meer incentives en ondersteuning vanuit de Vlaamse 
overheid is wenselijk om deze aan lokale besturen in het kader van 
regiovorming te kunnen aanbieden. (cfr. Regiodeal)
oVb. IT-samenwerking



Meer info: 
Dieter Hoet | Algemeen Directeur

dieter.hoet@dvvwesthoek.be
M. 0478 54 08 02


