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1 / Interwaas op een scharniermoment 

Zoals de nieuw verkozen gemeentebesturen werken aan hun meerjarenplan, vernieuwt Interwaas haar ambitie 

voor de komende zes jaar. Ook dient in het najaar van 2019 de structurele samenwerking tussen de Wase 

gemeenten te worden vernieuwd voor een periode van 18 jaar. 

Op dit strategisch scharniermoment laat Interwaas zich ondersteunen door IDEA Consult. Samen met IDEA denken 

medewerkers, bestuurders en andere stakeholders van Interwaas na over de veranderende context en de positie 

die Interwaas het best kan innemen de komende jaren. 

Een traject in vier fasen 

Het traject om te komen tot een nieuw strategisch plan, verliep in vier fasen, zoals geïllustreerd in onderstaande 

tabel. Het strategisch plan kreeg vorm op basis van consultatie van de verschillende stakeholders, in het bijzonder 

de gemeenten en de medewerkers. 

Tabel 1: fasering van het traject ‘strategisch plan Interwaas 2019-2025’ 

Opstart 
Startvergadering (januari 2019) 

Fase 1: Analyse en evaluatie periode 2013-2018 
Data- en documentanalyse  
Diepte-interviews met sleutelfiguren  
Bijeenkomst met Interwaasmedewerkers (30/01/2019) 
Evaluatie- en behoeftenrapport (zie bijlage, aangenomen door de RvB op 27 februari 2019) 

Fase 2: Detectie van de behoeften vanuit de duurzaamheidsdoelstellingen 
Quick scan bestuursakkoorden van de gemeenten 
Toekomstcafé met medewerkers (28/03/2019) 
Waaslandtafels (gesprekken met alle gemeenten uit het werkingsgebied) 

Fase 3: Visie en strategische doelstellingen 
Perspectiefnota door IDEA Consult 

  Workshop met medewerkers: doorvertaling van de strategische  
  doelstellingen in actieplannen en acties (11/06/2019) 

Strategisch overleg met bestuur (10/07/2019) 
Fase 4: Redactie strategisch plan 

Finaliseren meerjarenplan (zomer 2019) 
Voorstelling meerjarenplan (september 2019) 
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Formele goedkeuring van het plan  

Deze finale versie van het plan werd goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 6 november 

2019 en de raad van bestuur van 19 september. De raden van bestuur van 27 februari 2019 en 13 maart 2019 

namen nota van het evaluatierapport  
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2 / Visie en missie Interwaas 

In de opdrachtbeschrijving die Interwaas opstelde voor de externe dienstverlener (in casu IDEA), stelt de 

dienstverlenende vereniging: “de maatschappelijke context waarin Interwaas werkt, evolueert continu”. We zouden 

dit een understatement durven noemen. Zowel bestuurlijk, inhoudelijk als regionaal zijn er op dit moment 

fundamentele verschuivingen (‘transities’) aan de gang met directe en indirecte impact op de toekomstige 

positionering en werking van Interwaas. 

In dit hoofdstuk vertalen we deze veranderingen in een nieuwe missie en visie voor Interwaas. 

2.1. De veranderende omgeving 

In de visie beschrijven we hoe Interwaas de komende jaren zal omgaan met belangrijke veranderingen in de 

omgeving.  

In onderstaande tabel schetsen we een selectie van belangrijke veranderingen die we zowel op Vlaams, als op 

regionaal niveau vaststellen op bestuurlijk, interbestuurlijk en maatschappelijk vlak. We gaan er vervolgens dieper 

op in. 

Tabel 2: relevante tendenzen voor interwaas op Vlaams en regionaal niveau 

 

Bestuurlijk 

Lokale bestuurskracht op 
spanning 

Interbestuurlijk 

De regio als interbestuurlijke 
scharnier en de ‘verrommeling’ 
op regionaal niveau 

Maatschappelijk 

Vorm geven aan 
belangrijke 
maatschappelijke transities 

Vlaams 

Algemeen voor de Vlaamse 
gemeenten: spanning 

tussen de toenemende 
verwachtingen en de 
beschikbare middelen. 

Het regioniveau wordt sterker 
gesolliciteerd vanuit de Vlaamse 

overheid, intergemeentelijke 
samenwerking wordt 
gestimuleerd. 

Op verschillende 
beleidsdomeinen moeten 
we de komende jaren een 
breuk maken met het 
verleden (ruimte, klimaat, 
mobiliteit,...).  

Waasland 
Diversiteit tussen de 
gemeenten wat 
bestuurskracht betreft. 

In de regio bestaan tal van 
samenwerkingsverbanden met 
verschillende omschrijvingen en 
onderling beperkte coördinatie. 

De uitbouw van linkeroever 
en de aanleg van 
Oosterweel als dominante 
sociaal-economische en 
infrastructurele dossiers. 

 

Lokale bestuurskracht op spanning 
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Lokale besturen ervaren op vandaag een spanning tussen enerzijds de stijgende verwachtingen en anderzijds de 

(financiële) mogelijkheden. De Vlaamse overheid heeft een decentralisatiebeleid ingezet richting lokale besturen, 

waarbij verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden overgeheveld, zonder dat daar een 

significante verschuiving tegenover staan van financiële middelen. Er gelden voor de lokale besturen ook hogere 

verwachtingen op het vlak van kwaliteit en organisatie. Denk daarbij o.a. aan de leidraad organisatiebeheersing 

van Audit Vlaanderen, die alle lokale besturen stuwt in de richting van een meer performante interne organisatie. 

Het ziet er overigens naar uit dat de uitdagingen en de complexiteit voor lokale besturen de komende jaren verder 

zal toenemen. Denk alleen maar aan de digitaliseringstrein die de organisatie en de dienstverlening grondig zal 

veranderen: e-gov, open data, blockchain, smart cities.  

Niet alle steden en gemeenten zijn nog in staat om het toegenomen verwachtingsniveau op eigen houtje in te 

lossen en kijken o.a. naar Interwaas als dienstverlenende vereniging om hen te ondersteunen op verschillende 

terreinen. Voor kleinere gemeenten gaat dat al snel over ondersteuning op de basistaken of het aanbrengen van 

expertise die men omwille van de competitie op de arbeidsmarkt (war for talent) niet meer weet aan te trekken 

(ingenieurs, ICT-medewerkers, ect). Voor middelgrote tot grote gemeenten gaat het over nieuwe of meer 

gespecialiseerde expertise op domeinen als energie, informatieveiligheid, juridische kwesties, etc.  

Figuur 1: lokale bestuurskracht onder druk 

 

 

De regio als interbestuurlijke scharnier en de ‘verrommeling’ op regionaal niveau 

De laatste decennia wint de regioschaal sterk aan populariteit, zowel als schaal voor uitvoering, planning als 

afstemming. Denk aan de zorgregio’s, de initiatieven versterkt streekbeleid, de vervoersregio’s, het Wijk-werken, 

de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden woonbeleid, de regionale landschappen, de LOGO’s 

(gezondheidbevordering en ziektepreventie), de structuren voor regionaal welzijnsoverleg, de toeristische 

samenwerkingsverbanden, enzomeer.  

De veelheid aan initiatieven die bij de regioscreening van 2012 tenvolle tot uiting kwam, heeft inmiddels geleid tot 

klachten rond verrommeling of versnippering. Deze kritiek mag ons niet blind maken voor de kracht van het 

regioniveau en de potenties om via deze schaal te komen tot betere intersectorale en interbestuurlijke 

samenwerking. De noodzaak is groot om in bepaalde domeinen over de gemeentegrenzen heen te kijken. In het 

bijzonder voor de grondgebonden thema’s, maar ook in de persoonsgebonden domeinen is bovenlokale afstemming 

nodig in functie van een goede spreiding van voorzieningen. 

De regioschaal is beter geschikt dan gelijk welke andere omschrijving (gemeente, provincie, Vlaanderen) om 

geïntegreerde programma’s vorm te geven waarbij mobiliteit, ruimte, wonen en leefmilieu in hun samenhang 

worden bekeken. Ook in andere Europese landen zien we voorbeelden van een geïntergeerde regionale aanpak: 

de Communautés Urbaines en de Métropoles in Frankrijk, de metropoolregio’s in Nederland of de afstemming op 

het niveau van de kantons in Zwitserland.  

In lijn met bovenstaande logica, wordt in het beleidsplan Ruimte Vlaanderen de regioschaal benoemd als de schaal 

waarop de lokale besturen projecten en programma’s vorm geven en in overleg treden met de Vlaamse overheid.  

Hier situeert zich een belangrijke opportuniteit voor Interwaas: het versterken van de regionale beleidskaders en 

het mee organiseren van de interbestuurlijke samenwerking met de provinciale en de Vlaamse overheid. De 

toekomst is aan de gemeenten die in staat zijn om een gezamenlijke langetermijnvisie te formuleren op 
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bedrijventerreinen, mobiliteit, ruimte, cultuur,... en hierrond samenwerking organiseren met de andere 

bestuursniveaus.  

In het verlengde van deze ambitie is het wenselijk om de komende jaren verdere stappen te zetten in een meer 

coherente afbakening van de regioschaal binnen Vlaanderen, zodat ontwikkelingen op de verschillende terreinen 

(mobiliteit, ruimte, wonen, etc) in hun samenhang kunnen worden besproken en geprogrammeerd.  

Figuur 2: het streekniveau, versnipperd en druk gesolliciteerd tegelijk 

 

Vorm geven aan belangrijke maatschappelijke transities  

In de beleidsagenda’s op alle niveaus (van Europees tot lokaal) lezen we hoe men  in verschillende beleidsdomeinen 

een fundamentele omslag (‘transitie’) wenst  te maken.  

Zo vereist de bevolkingsgroei nieuwe modellen en vormen voor wonen, mobiliteit en ruimtelijke inrichting, vraagt 

de ‘superdiversiteit’ nieuwe samenlevingspatronen, willen we een circulaire organisatie van stromen omwille van 

het klimaat en het leefmilieu, streven we naar een verschuiving van de autogerichte mobiliteit naar meer collectieve 

vormen van vervoer, etc. Stuk voor stuk moeilijke veranderingen waarvoor enerzijds nog het draagvlak ontbreekt 

en anderzijds nieuwe instrumenten en oplossingen nodig zijn. 

Gemeenten onderschrijven de Sustainable Development Goals (SDG’s) of de Convenant of Mayors, maar niet zelden 

blijft de uitvoering in goede voornemens steken. Niet bij gebrek aan goede intenties, maar eerder bij gebrek aan 

capaciteit, hebben we ervaren in onze gesprekken met de Wase besturen. Op dit punt kan een intercommunale 

bijspringen. Interwaas kan de besturen inspireren, alsook concrete initiatieven gangmaken en ondersteunen. Vaak 

zijn de genoemde uitdagingen ook gebaat bij een aanpak op een grotere schaal dan de gemeente. 

De uitbouw van de Waaslandhaven op linkeroever en de realisatie van Oosterweel, zijn voor de regio belangrijke 

ontwikkelingen waarin de vernieuwde visie op economie en mobiliteit zich kan concretiseren. Ook moet er blijvend 

worden gewerkt aan de wederzijdse win-win relatie tussen de gemeenten van het Waasland en de haven. 
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Figuur 3: belangrijke maatschappelijke transities (bron: IDEA Consult) 

 

2.2. (Langetermijn)visie Interwaas 

Vanuit de geschetste veranderingen in de omgeving, kunnen we de langetermijnvisie voor Interwaas bepalen.  

Interwaas streeft naar een samenhangende ontwikkeling voor het Waasland, waar welwaart, welzijn en leefmilieu 

(people, profit, planet) in hun samenhang worden bekeken. Met deze houding onderschrijft Interwaas de grondtoon 

van de Sustainable Development Goals (SDG’s). 

We vertalen deze visie hieronder in drie langetermijnambities voor de intergemeentelijke vereniging. Het zijn 

streefdoelen die inspelen op grondige veranderingen in de omgeving en de regio en meerwaarde brengen voor de 

aangesloten gemeenten:1 

1. Lokale besturen ondersteunen in excellentie (bestuurskrachtige gemeenten).  

Interwaas verzekert en verhoogt de bestuurskracht van haar besturen, zowel door het ter beschikking stellen 

van expertise op bepaalde beleidsdomeinen (ruimtelijke ordening, mobiliteit, klimaat, erfgoed,...) als op 

ondersteunende functies (beheer en organisatie); 

2. Uitbouw van sterke regionale kaders en interbestuurlijke samenwerking.  

Werken aan een gemeenschappelijke visie op domeinen als mobiliteit, ruimte, economie, etc. en vervolgens 

de prioriteiten daarbinnen realiseren in copoductie met hogere overheden en andere stakeholders; 

 

1 Deze visie ligt in de lijn met de langetermijndoelstellingen door door de Vlaamse koepel van streekintercommunales (VLINTER) 
in 2013 werd geformuleerd: 
• De lokale besturen helpen om excellente overheden te zijn door hen te ondersteunen bij beleidsvoorbereiding en 

beleidsuitvoering. 
• Het eerste aanspreekpunt en de meest aangewezen partner zijn voor intergemeentelijke (en breder: interlokale) 

samenwerking. 
• Hét instrument zijn van de lokale overheden inzake streekontwikkeling in Vlaanderen. 
Bron: Vlinter (2013), Intergemeentelijke samenwerking en streekontwikkeling, toekomstperspectieven. 
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3. Vorm geven aan belangrijke transities op vlak van bestuur, ruimte, mobiliteit, samenleven, 

economie, leefmilieu en energie, cultuur.  

De besturen inspireren, maar ook concreet initiatief gangmaken en realiseren op lokaal en regionaal vlak.  

Figuur 4: drie ambities in de langetermijnvisie van Interwaas 

 

 

2.3. Missie Interwaas 

Hierboven hebben we de langetermijnvisie voor Interwaas beschreven, waar gaat de vereniging voor? 

In de missie hieronder benoemen we concreter de werkdomeinen, de dienstverlening en de houding die we 

nastreven tegenover de verschillende stakeholders. 

Samengevat formuleren we de missie als volgt: 

“Interwaas is een hefboom voor de Wase besturen. Ze versterkt de gemeenten en OCMW’s zowel in 

grondgebonden, persooonsgebonden als bestuurlijk-organisatorische materies. 

Via intergemeentelijke samenwerking kunnen de grondgebonden materies gemeentegrensoverschrijdend 

en interbestuurlijk worden aangepakt. Op de persoonsgebonden materies en in bestuurlijk-

organisatorische aangelegenheden versterkt Interwaas de besturen in hun lokale taakstelling. 

In de samenwerking met partners, maar ook tussen collega’s onderling – stelt Interwaas drie waarden 

voorop: samenwerking, vertrouwen en dynamisch doen.” 

Werkdomeinen 

De dienstverlening van Interwaas heeft zowel betrekking op de grondgebonden, de persoonsgebonden als de 

bestuurlijk-organisatorische aangelegenheden. Telkens vanuit een verschillende positionering: 
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 De grondgebonden materies (klimaat, economie, mobiliteit, ruimte, leefmilieu,...) zijn uit zichzelf 

gemeentegrensoverschrijdend. Wegen, CO2-emissie en ruimtelijke structuren, stoppen niet aan de 

gemeentegrens. Via Interwaas kunnen gemeenten op deze domeinen een coherenter beleid voeren en elkaar 

aanvullen.  Daarnaast vereisen projecten op deze domeinen samenwerking met hogere overheden. Interwaas 

kan de focus van de provinciale en Vlaamse overheden richten op de regionale prioriteiten en samenwerken 

in projecten. 

 Materies als cultuur of welzijn (persoonsgebonden) zijn evenzeer gewonnen bij regionale afstemming en 

overleg.  Niettemin heeft nabijheid grote meerwaarde en zien we Interwaas vooral als een versterker van het 

lokaal beleid: aanvullen met gespecialiseerde expertise, uitwisseling organiseren, kennisdeling, etc.  

 Voor bestuurlijk-organisatorische aangelegenheden is de lat voor gemeenten de voorbije jaren aanzienlijk 

hoger komen te liggen. Denk aan de richtlijnen van Audit Vlaanderen op vlak van organisatiebeheersing. Er is 

nood aan juridische kennis, ICT, facility, HR, etc. Niet alle gemeenten hebben deze kennis in huis of kunnen 

deze inhalen, omdat ze er maar occasioneel behoefte aan hebben. Op dit punt kan Interwaas de besturen 

bijspringen. Interwaas werkt hier vooral op afroep van de gemeenten. Verder in dit document (SD8) geven we 

een afwegingskader dat Interwaas kan hanteren als er vragen naar additionele expertise vanuit de gemeenten 

worden gesteld.  

Als we over werkdomeinen spreken, is het belangrijk om aan te geven dat Interwaas interdisciplinair wil werken en 

schotten tussen beleidsdomeinen wil opheven. Om een voorbeeld te geven: een bedrijventerrein is tegelijk een 

economisch dossier, een mobiliteitsdossier, een ruimtelijk dossier, een klimaatdossier en een opportuniteit voor 

sociale tewerkstelling. 

Centrale waarden in de dienstverlening en in de omgang met stakeholders  

Interwaas besteedt als netwerkorganisatie veel aandacht aan haar belangrijke stakeholders. In de eerste plaats de 

gemeenten en OCMW’s, maar evenzeer de medewerkers en andere publieke en private actoren in de regio. 

De professionaliteit die Interwaas nastreeft in haar dienstverlening en de houding die de organisatie aanneemt 

tegenover haar stakeholders worden krachtig verwoord in de drie waarden die medio 2018 in het directiecomité 

werden aangenomen. 

De drie waarden gelden zowel extern, als intern (onder de medewerkers), zoals geduid in onderstaande tabel. 

Tabel 3: drie centrale waarden in de dienstverlening en samenwerking (bestaande waarden Interwaas) 

 Extern (Wase besturen, andere 
organisaties en besturen,...) 

Intern (medewerkers) 

Samenwerken 

Deze waarde vervat 
samenwerking over 
clusters heen 
(transversaal) en 
wendbaarheid. 

 

de bestaansreden van Interwaas is de 
samenwerking tussen de 10 Wase 
gemeenten. Maar ook met andere externe 
actoren zoals andere intercommunales, 
provinciale en Vlaamse diensten, 
energiesnoeiers, 
huisvestingsmaatschappijen,… zoeken we 
naar gemeenschappelijke doelen en 
passende samenwerking. 

We werken als team om de 
doelstellingen van Interwaas te 
bereiken. 

 

Vertrouwen 

Deze waarde omvat 
ook 
resultaatgerichtheid 
en deskundigheid 

De partners kunnen Interwaas vertrouwen 
(‘Huis van Vertrouwen’) omdat we: 

 deskundigen zijn in ons vakgebied, 
daarbij streven we naar professionele 
en kwalitatieve dienstverlening; 

 doen wat we zeggen en zeggen wat we 
doen: we komen onze engagementen 
na en zijn open over wat we doen en 
wat onze intenties zijn; 

 werken resultaatsgericht en houden 
daarbij rekening met de behoeften van 
onze klanten; 

 ons betrokken voelen bij de projecten 
van onze partners; 

We geloven in en rekenen op elkaar 
met wederzijds respect: 

 We kunnen rekenen op elkaar 
binnen een duidelijke 
rolverdeling; 

 Binnen een welomlijnd 
takenpakket krijgen de 
medewerkers de nodige 
verantwoordelijkheid en 
autonomie om de 
vooropgestelde doelstelling te 
bereiken; 

 We communiceren open met 
elkaar; 
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 een vaste waarde zijn in de regio.   We voelen ons betrokken bij 
eigen projecten en projecten 
van collega’s. 

Dynamisch doen 

De waarden 
ondernemingszin en 
innovatie zitten hierin 
vervat. 

Door onze dynamische en creatieve instelling 
streven we naar vernieuwing en zijn we in 
staat grenzen te verleggen. We willen graag 
het verschil maken. Hierbij nemen we 
verantwoorde risico’s en leren we uit onze 
fouten. Bij dit alles streven we naar kwaliteit. 

We kanaliseren ons dynamisme en 
onze creativiteit tot uitvoerbare 
projecten. 
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3 / Meerjarenplan Interwaas 2019-2025  

Het meerjarenplan voor de periode 2019-2025 bevat 9 externe doelstellingen, aangevuld met 1 interne. Waar de 

eerste negen doelstellingen de inhoudelijke ambities afdekken (wat?), gaat de tiende doelstelling in op de 

organisatie ervan (hoe?).  

Externe 
doelstellingen 

1. De ruimtelijke kwaliteit binnen het Waasland versterken en vormgeven in 
toonaangevende projecten; 

2. Bedrijvigheid en ondernemerschap in het Waasland faciliteren; 

3. De bereikbaarheid, verkeersveiligheid en -leefbaarheid in het Waasland verzekeren; 

4. Kwaliteitsvol en duurzaam wonen bevorderen; 

5. Het Waasland uitbouwen tot ‘Klimaatneutrale regio’; 

6. Het Waasland als cultuurregio versterken via een bovenlokaal cultuurbeleid en 

gemeenschappelijke erfgoedwerking;  

7. Werk en welzijn voor alle Waaslanders; 

8. De bestuurskracht van de gemeenten versterken door het delen van expertise; 

9. Geïntegreerde streekontwikkeling en regionale coördinatie 

Interne 
doelstelling 

10. Het verzekeren van een performante werking, organisatie en relatie met de stakeholders 

 

Vooraleer in te gaan op de inidviduele doelstellingen, willen we een aantal algemene aandachtspunten duiden. 

Geïntegreerde streekontwikkeling 

Het meerjarenplan is voor de overzichtelijkheid thematisch ingedeeld. Doelstellingen rond ruimte, klimaat, 
mobiliteit,... worden schijnbaar los van elkaar geformuleerd. In de projecten is het evenwel uitdrukkelijk de 
bedoeling om verbindingen te maken tussen de verschillende doelstellingen en op een geïïntegreerde manier tewerk 
te gaan. In de actieplannen en acties zullen we geregeld kruisverwijzingen maken. Tegelijk voorzien we een 
negende doelstelling die expliciet is gericht op regionale coördinatie. 

Meer dan in andere streekintercommunales huisvest Interwaas medewerkers uit verschillende beleidsdomeinen 
onder één dak. Interwaas wil deze sterkte en opportuniteit de komende jaren tenvolle benutten. Interwaas staat 
voor geïntegreerde streekontwikkeling. 

Permanent overleg met de gemeenten en mogelijkheid tot bijsturing 

Zes jaar is een lange periode. Bestuurlijke en maatschappelijke evoluties kunnen bepaalde ambities inlopen, nieuwe 

behoeften kunnen zich aandienen. Interwaas houdt op permanente basis voeling met de gemeenten en evalueert 

periodiek met hen de doelstellingen en actieplannen die zijn opgenomen in het stratgeisch plan.  
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Jaarlijkse verfijning via jaaractieplannen 

Dit strategisch plan is opgemaakt voor de komende 6 jaar en richt zich op de lange en middellange termijn. Op de 
korte termijn, op het niveau van de acties, valt er een snellere dynamiek te verwachten. Het is onmogelijk en niet 
wenselijk om jaren op voorhand de jaarprogrammatie vast te leggen. Dit betekent dat het strategisch plan jaarlijks 
zal worden aangevuld en verfijnd via jaaractieplannen. 

Transversale activiteiten in SD8 (aantrekken subsidies, collegagroepen,...) 

Sommige activiteiten werden voor verschillende beleidsthema’s aangehaald, zoals het aantrekken van subsidies of 
het organiseren van kennisdeling en ervaringsuitwisseling tussen gemeentelijke ambtenaren. We kozen ervoor om 
deze activiteiten onder te brengen binnen SD8 (expertise delen). 

Verdere uitwerking van de doelstellingen 

Elk van de tien doelstellingen wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt. Ze zijn inhoudelijk ingestoken en gericht op 
belangrijke maatschappelijke transities. Interwaas richt zijn acties zowel op het versterken van de gemeenten in 
hun basistaken (bestuurskrachtige gemeenten) als op het versterken van de regio als geheel (via duidelijke kaders, 
onderlinge samenwerking tussen de Wase besturen en samenwerking met externe partners). Onderstaande figuur 

verduidelijkt de opbouw van het meerjarenplan.  

Figuur 5: Opbouw meerjarenplan 
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3.1. SD1: De ruimtelijke kwaliteit binnen het Waasland versterken en 

vormgeven in toonaangevende projecten 

Ambities in een notendop: 

 Ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie op ruimtelijke ontwikkeling van het Waasland, in consensus 

tussen de gemeenten; 

 Kwaliteitsvolle ruimtelijke projecten: Interwaas evolueert van ontwikkelaar (het zelf realiseren van 

woonprojecten, bedrijventerreinen,...), naar regisseur (aansturen van ontwikkelaars) en ondersteunt haar 

gemeenten in een sterke publieke regie. Eigen projectontwikkeling wordt voor alle duidelijkheid niet 

uitgesloten, maar eerder voor complexe projecten, die door private ontwikkelaars niet worden opgenomen; 

 Expertisecentrum voor gemeenten met vragen rond ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit. 

 

  

 

2 B staat voor het verhogen van de gemeentelijke bestuurskracht: Interwaas ondersteunt de gemeenten in het opnemen van hun 
basistaken; 
3 R staat voor sterke regio, wat betekent dat Interwaas instaat voor sterke regionale kaders, regionale coördinatie en 
interbestuurlijke afstemming met hogere overheden (Oost-Vlaanderen, Vlaanderen, Europa). 

Actieplan Actie B2 R3 

Een gedragen visie over de 
ruimtelijke ontwikkeling van 
het Waasland  

Opmaak van een regionale visie op de Wase ruimte 
(doorvertaling van de principes uit het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen op Waas niveau).  

Deze visie wordt vanzelfsprekend gecoördineerd met de visie 
op bedrijventerreinen, mobiliteit, energielandschap,... die 
elders aan bod komen.  

 X 

Sterke en toonaangevende 
ruimtelijke projecten 

(excl. bedrijventerreinen, zie 
daarvoor SD2) 

 

 

Strategisch grondbeleid en patrimoniumbeheer X  

Ontwikkeling en uitvoering van projecten in de publieke 
ruimte, maar ook complexe verdichtings- en 
verwevingsprojecten, waar private ontwikkeling minder voor 
de hand ligt. 

X  

Regie van ruimtelijke projecten op regionaal of lokaal niveau 
(gedelegeerd opdrachthouderschap vanuit de gemeenten) 

X X 

Dienstverlener en 
expertisecentrum op vlak van 
ruimte* 

 

*De facto gaat het om een 
expertisecentrum ‘Omgeving’, 
via samenwerking binnen de 
cluster 

Opmaken van ruimtelijke plannen en andere instrumenten 
op (boven)gemeentelijk niveau: RUP, inrichtingsplan, 
masterplan, beeldkwaliteitsplan,...  

X  

Aanbieden van een kwaliteitskamer (georganiseerd i.s.m. de 
andere streekintercommunales in Oost-Vlaanderen) X  

Advies- en contactpunt voor gemeenten, vooral in het geval 
van complexe vragen en dossiers 

X  

Aanbieden van multidisciplinaire expertise voor het 
begeleiden van participatieve trajecten rond de herinrichting 
van plaatsen of gebouwen (dorpskernvernieuwing, 
kerkgebouwen,…). 

X  
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3.2. SD2: Bedrijvigheid en ondernemerschap in het Waasland faciliteren 

Ambities in een notendop: 

 Een toekomstgerichte visie op bedrijfshuisvesting, rekening houdende met nieuwe ruimtelijke (verweving) 

en economische realiteiten (flexruimtes, deellocaties,...); 

 Actieve bijdrage aan het bestuur en de werking van de MLSO en organiseren van een actieve synergie 

tussen het Waasland en de economische ontwikkeling van de linkerschelde-oever;  

 Versterken van de capaciteit binnen de Wase besturen voor lokale economie; 

 Ontwikkelen van nieuwe – ‘state of the art’ – bedrijventerreinen; 

 Revitaliseren en optimaliseren van bestaande bedrijventerreinen (de ontwikkeling van nieuwe terreinen zal 

zich de komende jaren minder voordoen). 

 

 

 

Actieplan Actie B R 

Regionale visie op de economische 
ontwikkeling  

Visie op bedrijfshuisvesting in het Waasland: 
bedrijventerreinen, verweving van activiteiten in de 
kernen, co-working plekken,... 

Deze visie wordt vanzelfsprekend gecoördineerd met 
de visie op ruimte, mobiliteit, energielandschap,... die 
elders aan bod komen. 

 X 

Samenwerking met de MLSO en organiseren van 
maximale synergie en win-win tussen het Waasland en 
de Antwerpse haven (in het bijzonder linkeroever) 

 X 

Projecten op vlak van economische 
ontwikkeling 

Projecten en acties in functie van (nieuwe) 
economische dynamiek en het verhogen van de 
tewerkstellingkansen van Wase werknemers. 

Deze projecten vinden hun basis in bovengenoemde 
visies (actieplan 1 binnen deze doelstelling) 

 X 

Versterken van het lokaal 
economiebeleid 

Ter beschikking stellen van expertise voor een sterk 
lokaal economisch beleid 

Ook het overleg tussen medewerkers lokale economie 
(zie SD8) draagt bij tot dit actieplan 

Ter ondersteuning van deze ambitie werd een subsidie- 
aanvraag ingediend binnen EFRO voor de inzet van een 
intergemeentelijke ambtenaar economie.  

X  

Optimalisatie van bestaande 
bedrijventerreinen en 
toekomstgerichte ontwikkeling van 
nieuwe terreinen  

Ontwikkeling van nieuwe terreinen. Al geplande 
initiatieven (die de komende jaren kunnen aangevuld 
worden): 

 Heidebaan Noord in Sint-Niklaas 

 Veld 3 Suikerfabriek Moerbeke  

 Toekomstig bedrijventerrein Bijzonder 
economisch knooppunt (BEK) Kluizenmolen (Sint-
Gillis-Waas) 

X  

Optimalisatie en intensifiëring van bestaande terreinen:  
grotere ruimteproductiviteit, fietspaden, collectieve 
voorzieningen, vergroening,...  

Masterplan bedrijventerrein TTS (Temse-Tielrode-Sint-
Niklaas) als proefproject. Kan daarna aangevuld 
worden met andere terreinen. 

X  

Bedrijventerreinmanagement uitrollen  X  
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3.3. SD3: De bereikbaarheid, verkeersveiligheid en -leefbaarheid in het 

Waasland verzekeren 

Ambities in een notendop: 

 Coherente regionale visie op mobiliteit; 

 Leefbaarheid verhogen: CO2-reductie, vergroenen van het verplaatsingsgedrag, ontlasten van woonkernen 

van zwaar vervoer, initiatieven rond verkeersveiligheid,...; 

 Bereikbaarheid verhogen: openbare vervoersmogelijkeden verbeteren (frequentie, capaciteit), alternatieven 

promoten zoals de fiets; 

 Toegankelijkheid en doorstroming verzekeren binnen woonkernen, naar bedrijven, naar openbare 

plaatsen,.... 

 

 

 
 

  

Actieplan Actie B R 

Beleidsvoorbereiding en 
visievorming m.b.t. mobiliteit 

 

 

Doorlopend actualiseren en verfijnen van de regionale 
mobiliteitsvisie (dubbele kam, uitbouw zachte mobiliteit,...)   X 

Afstemming met alle stakeholders en overheden rond 
initiatieven (acties, communicatie,...) in het kader van de 
grote werken (E17, E34, Oosterweel) 

 X 

Opvolging studie doorgaand verkeer in het Waasland 
(Tractebel) 

 X 

Initiatieven en projecten die de 
leefbaarheid verhogen en de 
verkeersveiligheid verbeteren 

Voorbeelden van acties:  

 Route 2 School-kaart; 

 Acties die voortkomen uit de Tractebelstudie rond 
doorgaand verkeer 

 Project signalisatie bedrijventerreinen 

X X 

Initiatieven die de bereikbaarheid 
verhogen, in het bijzonder 
alternatieven voor de auto 
aanbieden  

Ondersteuning van de vervoersregio Waasland en 
optimalisatie van de openbare vervoersverbindingen 

 X 

Alternatieven aanbieden voor privaat wagengebruik: car 
sharing, (e-)bike, (e-)step, collectief vervoer, …  

X X 

Infrastructuur voorzien i.f.v. een vlotte overgang tussen de 
verschillende vervoersmodi 

Voorbeeld: uitbouw van mobihubs, zowel voor openbaar 
(gedeeld) als privé-gebruik voor werknemers van bedrijven 
(vb: fietskluizen op mobihub bij bedrijven/station) 

X X 
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3.4. SD4: Kwaliteitsvol en duurzaam wonen bevorderen 

Ambities in een notendop: 

 Visie op lokaal woonbeleid verdiepen en tot uitvoering brengen  

(onder voorbehoud van goedkeuring subsidieaanvraag); 

 Advies en initiatief rond energiebeperkende maatregelen met als doel het energieverbruik in de regio te 

verminderen en vormen van hernieuwbare energie te promoten. 

 

 

 

  

 

4 Er werd in 2019 een projectaanvraag ingediend door Interwaas voor 3 intergemeentelijke woonprojecten in regio Waasland: 
IGS 1 = Lokeren – Sint-Gillis-Waas – Stekene;  
IGS 2 = Kruibeke – Moerbeke – Sint-Niklaas; 
IGS 3 = Beveren – Hamme – Temse. 
Indien deze projecten eind 2019 door de Vlaamse minister voor Wonen worden gehonoreerd, gaan de IGS-projecten op 1 januari 
2020 van start. Vanuit de samenwerkingsverbanden worden gemeenten enerzijds ondersteund op beleidsmatig vlak en anderzijds 
op uitvoerend vlak. 

Actieplan Actie B R  

Lokale woonbeleidsvisies vorm 
geven vanuit een forum van lokale 
stakeholders 

Onder voorbehoud van goedkeuring 
van de projectaanvraag 
intergemeentelijk wonen door de 
Vlaamse overheid.4 

Lokaal woonoverleg ondersteunen X  

Lokale woonbeleidsvisie vorm geven  X  

Ondersteuning gemeentelijk woonloket X  

Woonkwaliteitsonderzoeken X  

Opmaak leegstandsregister  X  

Aanbieden van een energiehuis en -
loket 

Verzekeren van de doelstellingen van het energiehuis: 

 Verstrekken energieleningen; 

 Het informeren, adviseren en begeleiden van 
inwoners (energieloket); 

 Het aanbieden van gestructureerde basisinformatie 
rond premies, leningen, renovatie, EPC, 
zonnekaart,...; 

 Het ondersteunen van particulieren bij de aanvraag 
van premies, leningen, verandering van 
energieleverancier,...; 

 Coördinatie van lokale actoren op vlak van energie 
en renovatie. 

X  
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3.5. SD5: Het Waasland uitbouwen tot ‘Klimaatneutrale regio‘ 

Ambities in een notendop: 

 Klimaatmitigatie: tegengaan of beperken van klimaatverandering door het 

reduceren van de broeikasgasuitstoot (bv. verminderen energieverbruik 

door energiescans); 

 Stimuleren van vormen van hernieuwbare energie; 

 Klimaatadaptatie: aanpassing van natuurlijke en menselijke systemen aan 

de huidige en de te verwachten gevolgen van klimaatverandering. 

Merk op: er is een inhaalbeweging nodig om de vooropgestelde ambities op vlak 

van klimaat (burgemeestersconvenanten) waar te maken. De 20% CO2-reductie 

die de Wase gemeenten zich gesteld hebben tegen 2020 zal waarschijnlijk niet 

gehaald worden. De nieuwe klimaatdoelstelling bedraagt 40% reductie van CO2 

tegen 2030. 

 

 

  

Actieplan Actie B R 

Regionale visie op klimaatmitigatie, 
klimaatadaptatie en hernieuwbare 
energie 

Opstellen gezamenlijk klimaatplan 2030  X 

Ruimtelijke visie op hernieuwbare energie tegen 2050. 
Vorm geven aan een Waas energielandschap (in 
samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen). 

 X 

Opzetten van regionale klimaatacties Regionale acties voor mitigatie in samenwerking met 
verschillende sectoren en doelgroepen (economie, 
mobiliteit, landbouw, gemeentelijke overheden, 
huishoudens,….) 

 X 

Acties rond klimaatadaptatie (bossen, droogte, 
wateroverlast, hemelwaterplannen,….)  

X X 

Ondersteunen van lokale 
klimaatacties 

 

Ad hoc expertondersteuning op vraag van de Wase 
gemeenten (voorstellingen, berekeningen, nota’s,…)  

X  

Opnemen van acties en projecten op vraag van de Wase 
gemeenten (outsourcing door de gemeente aan 
Interwaas) 

X  
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3.6. SD6: Het Waasland als cultuurregio versterken via een bovenlokaal 

cultuurbeleid en gemeenschappelijke erfgoedwerking 

Binnen deze doelstelling ‘Cultuuregio Waasland’ integreren we zowel de nieuwe ambities op vlak van bovenlokaal 

cultuurbeleid, als de bestaande erfgoedwerking.  

Het dossier bovenlokaal cultuurbeleid werd ingediend voor subsidiëring bij de Vlaamse overheid. Het wordt 

opgenomen in dit strategisch plan onder voorbehoud van goedkeuring. Het dossier werd voorbereid in nauw overleg 

met de Wase gemeentebesturen en is opgebouwd rond zeven strategische doelstellingen. We hebben ze in dit 

strategisch plan geïntegreerd als operationele doelstellingen (OD’s). De verdere uitwerking van deze OD’s is 

gebeurd in het dossier bovenlokaal cultuurbeleid. 

Daarnaast hebben we binnen deze strategische doelstelling ‘Cultuurregio Waasland’ de zes bestaande doelstellingen 

van de erfgoedcel opgenomen als operationele doelstellingen. Later op het jaar (najaar 2019) zullen de 

doelstellingen van de erfgoedcel worden geactualiseerd in functie van een nieuwe subsidieaanvraag bij de Vlaamse 

overheid. Op dat moment zal ook de onderlinge afstemming tussen de OD’s bovenlokaal cultuurbeleid en de OD’s 

van de erfgoedcel tenvolle worden bekeken. De doelstellingen raken elkaar en het is wenselijk dat ze in hun 

onderlinge samenhang worden gepresenteerd. 

3.6.1 Bovenlokaal cultuurbeleid 

Onder voorbehoud van goedkeuring van de subsidie-aanvraag door de Vlaamse overheid. 

Operationele doelstellingen 

OD1: De culturele Waaslandreflex: Waasland als één (mentale en beleidsmatige) culturele ruimte 

OD2: Gelaagde projecten stimuleren op maat van het Waasland 

OD3: Ruimte voor cultuur: Waasland als één (fysieke) culturele ruimte  

OD4: Mee werk maken van geletterdheid  (taal, digitaal, media) 

OD5: Elk kind en elke jongere neemt deel aan cultuur 

OD6: Basisrecht op cultuur voor iedereen   

OD7: Naar eigentijdse vormen van participatie 

 

3.6.2 Erfgoed 

Operationele doelstellingen 

OD1: De cultureel-erfgoedgemeenschappen in het Waasland investeren met ondersteuning van de Erfgoedcel 
Waasland onverminderd in samenwerking én het versterken en uitbreiden van het netwerk op verschillende 
niveaus. 

OD2: Het Waas cultureel-erfgoedloket wordt verder ingezet als middel tot expertise-uitwisseling en expertise-
opbouw. 

OD3: De cultureel-erfgoedgemeenschappen stellen de zorg voor cultureel erfgoed centraal en worden hierin 
ondersteund door de Erfgoedcel Waasland (verdere inventarisatie, digitalisering) 

OD4: De cultureel-erfgoedgemeenschappen in het Waasland streven naar een optimale ontsluiting van het 
cultureel erfgoed om het in zijn verschillende gedaanten aan een zo divers mogelijk publiek voor te stellen en 
worden hierin ondersteund door de Erfgoedcel Waasland. 

OD5: Interwaas ondersteunt financieel, in aanvulling van de gemeentelijke ondersteuning, initiatieven rond de 
zorg voor en de ontsluiting van cultureel erfgoed financieel. 

OD6: Interwaas ruggensteunt verder de efficiënte en krachtdadige Erfgoedcel Waasland ter ondersteuning van 
de cultureel-erfgoedgemeenschappen in het Waasland en daarbuiten. 
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3.7. SD7: Werk en welzijn voor alle Waaslanders 

Streekontwikkeling raakt aan alle beleidsdomeinen. Interwaas kies ervoor om de opgebouwde werking rond sociale 

economie verder te zetten en - ingeval voldoende meerwaarde – uit te breiden tot een volwaardig bovenlokaal 

werkgelegenheidsbeleid in nauwe samenwerking met VDAB. 

Inzake zorg en welzijn is in dit strategisch plan een status quo opgenomen tegenover vandaag. Dit betekent dat 

Interwaas bereid blijft om het Regionaal Welzijnsoverleg en de vzw Voedsaam onderdak te bieden, administratief 

te ondersteunen en ook financieel bij te springen binnen de contouren die door de Raad van Bestuur worden 

gesteld. De ondersteuning is gekoppeld aan volgende voorwaarden: 

 De ondersteuning door Interwaas kan rekenen op een draagvlak bij de meerderheid van gemeenten. Het 
draagvlak wordt jaarlijks bevestigd door middel van de goedkeuring van de begroting en het jaaractieplan van 
deze werkingen; 

 De werking is resultaatgericht en draagt op een concrete manier bij aan een betere dienstverlening op vlak 
van zorg en welzijn; 

 De financiering van de werkingen is onderbouwd vanuit een financieel plan, waaruit blijkt dat de lasten 
evenwichtig worden gespreid over de deelnemers en begunstigden. 

 

 

  

Actieplan Actie B R 

Kansen geven aan mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt (en daarmee 
tevens een partieel antwoord bieden op 
de arbeidsmarktkrapte) 

Organisatie van het Wijk-Werken in de regio 
Waas, samen met VDAB 

X X 

Regie sociale economie  in het Waasland X X 

Verkennen van de meerwaarde (kosten/baten) van 
een overeenkomst met VDAB rond bovenlokaal 
werkgelegenheidsbeleid  

X X 

Ondersteuning van het Regionaal 
Welzijnsoverleg (RWO) 

Ondersteuning van het RWO 
 X 

Ondersteuning van de vzw Voedsaam 
(voedselbedeling) 

Ondersteuning van de vzw Voedsaam  
 X 
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3.8. SD8: De bestuurskracht van de gemeenten versterken door het delen van 

expertise 

Er bestaan heel verscheiden verwachtingen vanuit de gemeenten naar Interwaas wat het aanbieden van ‘shared 

services’ betreft. We verstaan daaronder expertise in de ondersteunende functies (communicatie, juridische zaken, 

ICT, HR, etc.). De inhoudelijke ondersteuning van Interwaas in de domeinen ruimte, economie, mobiliteit, wonen 

(ov), erfgoed, cultuur (ov), klimaat en sociale economie, kwamen in de eerdere doelstellingen aan bod.  

Wat ondersteunende functies betreft voorziet Interwaas: 

 Het behoud van de opmaak van waterkwaliteitskaarten; 

 Een evaluatie van de dienstverlening rond rioolkolkenreiniging en wegmarkering. Het argument voor de 
evaluatie is dat de prijs van deze dienstverlening niet meer verschilt van de prijs die wordt gehanteerd door 
private dienstverleners. Een tegenargument is evenwel dat bepaalde gemeenten betere kwaliteit ervaren via 
Interwaas dan in de private sector. Deze dienstverlening kan enkel worden verdergezet mits voldoende 
deelnemende gemeenten, gelet op belangrijke investeringen die zich aandienen; 

 Het aantrekken van nieuwe expertise op vraag van de gemeenten rond burgerparticipatie, het opstellen van 
subsidiedossiers en GIS (Geografisch Informatiesysteem).  

Een ‘open’ en dynamisch aanbod 

De verwachtingen van hogere overheden en burgers naar de gemeenten evolueren snel. Vandaar dat Interwaas 

zich flexibel wil opstellen naar haar vennoten. Op vraag van de gemeenten, is Interwaas bereid om de komende 

zes jaar nog aanvullende expertise aan te trekken. Dat gaat telkens gepaard met een grondige voorbereiding en 

kosten-batenanalyse op basis van volgende criteria: 

 Aansluiting van de vraag bij de expertise van Interwaas. Dit wil niet zeggen dat nieuwe invalshoeken die 

buiten de actuele expertise vallen bij voorbaat zijn uitgesloten, maar ze zijn minder evident en vragen een 

grondiger overweging; 

 Spreken we over een kerntaak van het lokaal bestuur die moeilijk aan private partners is uit te besteden 

(bv. regietaak, in tegenstelling tot meer uitvoerende taak)?; 

 Is er vraag bij voldoende besturen?; Is er voldoende engagement tot afname van de dienstverlening?; 

 Financiële haarbaarheid. 

 

Actieplan Actie 
B R 

Ter beschikking stellen van 
specifieke expertise aan de 
gemeenten 

Organisatie van rioolkolkenreiniging (opmaak 
businessplan) 

X  

Voorzien van wegmarkering (opmaak businessplan) X  

Opstellen van waterkwaliteitskaarten: bemonsteren van 
de kwaliteit van het oppervlaktewater in gemeenten 
i.s.m. het provinciaal milieulabo 

X  

Ondersteuning voor het organiseren van inspraak en 
participatie van burgers en organisaties in concrete 
projecten  

X  

Ondersteuning op vlak van GIS (Geografisch 
Informatiesysteem) 

X  

Inzet van een subsidioloog, die subsidies voor 
gemeenten en regio detecteert en weet te valoriseren X  

Ervaringsuitwisseling tussen Wase 
gemeenten  

Faciliteren van collegagroepen op vraag van de 
besturen: 

 Omgeving (ruimte en milieu); 

 Mobiliteit; 

 Wonen; 

X  
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 Sociale economie; 

 Cultuur en erfgoed. 

Pooling van personeel op vraag van 
de gemeenten  

Ter beschikking stellen van intergemeentelijke 
ambtenaren op bepaalde domeinen. 

De expertises die door de gemeenten als prioritair naar 
voor werden geschoven tijdens de voorbereidende 
gesprekken voor dit strategisch plan, zijn: GIS, 
subsidies, participatie. 

X  

Samenaankoop of raamcontracten 
(op vraag en voor zover en geen 
bestaande kanalen zijn) 

Nog niet in te vullen. Gebeurt op afroep van de 
besturen X  

Gemeenschappelijke tools of 
databanken, bruikbaar voor de 
verschillende gemeenten 

Fotodatabank Waasland 

 X  
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3.9. SD9: Geïntegreerde streekontwikkeling en regionale coördinatie 

Streekontwikkeling is geïntegreerd van opzet en laat zich niet geheel uiteenrafelen in thematische doelstellingen. 

Het vereist ook algemene coördinatie en aansturing. Vandaar deze negende doelstelling.  

We verwachten overigens dat de regioschaal de komende jaren verder aan populariteit zal winnen, zowel als schaal 

voor uitvoering, planning als afstemming.  

In het verlengde hiervan leeft ook de vraag naar een meer coherente geografische afbakening van Vlaamse regio’s,  

zodat ontwikkelingen op de verschillende terreinen (mobiliteit, ruimte, wonen, etc) in hun samenhang kunnen 

worden besproken en geprogrammeerd. Komt dit initiatief niet van bovenaf, kunnen minstens de Wase gemeenten 

hier zoveel als mogelijk werk van maken. 

 

 

 

 

  

Actieplan Actie 

Geïntegreerde 
streekontwikkeling 

 

Opvolging streekoverleg Waas en Dender 

Voorbereiding dossier Versterkt streekbeleid (onder voorbehoud) 

De nieuwe Vlaamse Regering zal zich het komende jaar moeten uitspreken 
over de toekomst van het Versterkt streekbeleid, dat op vandaag binnen de 
regio Waas en Dender wordt georganiseerd. Interwaas wil in de vorming 
van een eventueel nieuw dossier een trekkersrol vervullen. 

Afwegen en gangmaken van nieuwe initiatieven, o.a. nieuwe Leader-
aanvraag periode 2021-2027 

Onderzoek naar projecten die meerwaarde brengen voor het Waasland, 
ingeval zich de komende jaren een positief saldo opbouwt op basis van 
inkomsten uit het logistiek park op linkeroever 

Regionale vertegenwoordiging 

 

 

Vertegenwoordiging en belangenbehartiging van het Waasland en de Wase 

gemeenten in regionale en bovenregionale initiatieven en organisaties: 

 Maatschappij Linkerschelde-oever (MLSO); 

 EGTS Linieland van Waas en Dender; 

 VLINTER (Vereniging van streekintercommunales). 

Netwerkmanagement Periodiek overleg met de burgemeesters van het Waasland 

Dit kan georganiseerd worden in de marge van de RvB; Ook aanbod aan 
de burgemeesters tot het faciliteren van het burgemeestersoverleg. 

Periodiek overleg met de algemeen directeurs van de gemeenten 

Overleg van streekparlementairen 

Afstemming tussen regionale 
organisaties binnen het 
Waasland 

Permanente afstemming tussen regionale organisaties (Virtueel Huis van 
de streek) 
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3.10. SD10: Het verzekeren van een performante werking, organisatie en 

relatie met de stakeholders 

Ambities in een notendop: 

 Het bestuur in haar rol versterken: het maakt strategische keuzen, geeft ruimte en kader aan de 

deelwerkingen, volgt en evalueert de ambities uit het meerjarenplan en de jaaractieplannen; 

 Meer directe communicatie met besturen en stakeholders; 

 Een professioneel projectmanagement, inclusief een correcte registratie en tarifering van kosten; 

 Een professioneel en eigentijds personeelsbeleid; 

 Een optimale werkomgeving verschaffen aan de medewerkers; 

 Een gezond, correct, en transparant financieel beleid. 

 

 

  

Actieplan Actie 

Versterken van de strategische 
rol van het bestuur 

Strategische oriëntatie van de organisatie 

Voorbereidend overleg in stuurgroepen per thema (bv. cultuur), ter 
voorbereiding van de RvB 

Opvolging en evaluatie: periodieke evaluatie en bijsturing van het 
strategisch plan 

Communicatie met 
stakeholders en bestuur 
intensifiëren 

 

 

Actuele website 

Inzet van sociale media 

Rechtstreekse communicatie naar de stakeholders van Interwaas via 
digitale nieuwsflash en jaarlijks verslag 

Geïntegreerde en gebruikvriendelijke interne communicatie met 
medewerkers 

Gestructureerd informatiebeheer en aandacht voor informatieveiligheid 

Een professioneel 
projectmanagement 

Toepassing van de methodiek van projectmanagement,  correcte 
urenregistratie en doorrekening, effectieve budgetopvolging 

Een eigentijds organisatie- en 
personeelsbeleid 

Invulling geven aan de clusterstructuur (Interwaas 2.0) 

Het MAT als coördinatiestructuur voor de organisatie 

Verhouding met de deelwerkingen vastleggen/verfijnen (autonomie en 
kostendeling) 

Doorontwikkeling talentgericht HR-beleid en retentie van medewerkers 

Cross-team samenwerking aanmoedigen 

Een (psycho-sociaal) welzijnsbeleid dat medewerkers vertrouwen en 
weerbaarheid geeft 

Een optimale werkomgeving 
voor de medewerkers 
(facilitybeleid) 

Functionele werkplaatsen die goed worden onderhouden en comfort bieden 
aan medewerkers en bezoekers 

Uitrol vernieuwing ICT-architectuur 

Een gezond, correct en 
transparant financieel beleid 

Nauwgezette boekhouding en financiële rapportage 

Grondige afweging van investeringen 

Transparante financiële rapportage, ter ondersteuning van strategische 
beslissingen 
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4 /  De middelen (personeel en financiën) 

In de eerste helft van 2019 konden we een goed zicht krijgen op eisen die de omgeving stelt voor de komende 

jaren (moeten) en de richting die medewerkers en bestuurders van Interwaas uit willen (willen).  

In dit hoofdstuk halen we de derde strategische vraag er bij: welke middelen hebben we nodig, of zijn we bereid 

om in te zetten? 

Figuur 6: de drie strategische basisvragen (Heene, 2005) 

 

4.1. Personeelsbehoefte op basis van het strategisch plan 

In onderstaande tabel geven we per strategische doelstelling een inzicht in de bestaande personeelsbezetting en 

maken we een inschattting van de toekomstige bezetting die nodig is voor de realisatie van het strategisch plan. 

De groene kleur in de tabel gebruiken we voor lopende subsidieaanvragen, de rode kleur verwijst naar bijkomende 

medewerkers die voortkomen uit nieuwe ambities in het strategisch plan (en onderliggend uit de gesprekken die 

we daarover voerden met de gemeenten). 

  



 

Ondernemingsplan -Strategisch plan Interwaas 2019-2025 | IDEA Consult | Finale versie, goedgekeurd 28 

Tabel 4: inschatting van de vereiste personeelscapaciteit voor de realisatie van het strategisch plan 

Strategische 
doelstellingen 

Situatie 26/8/2019 
(aanwezig en in aanvraag) 

Ambitie strategisch plan 

SD1: Ruimte5 6 VTE 

1 VTE in aanwerving  
(projectmanager ruimte)  

Ongewijzigd ten opzichte van vandaag: 7 
VTE* 

SD2: Economie 1 VTE 

1 VTE (intergemeentelijke medewerker 
economie, dossier EFRO) 

2 VTE (+1 VTE om ambities waar te maken 
m.b.t. visie, projecten, ondersteuning 
lokaal economisch beleid, 
bedrijventerreinen(management)) 

1 VTE (intergemeentelijke medewerker 
economie, dossier EFRO) 

SD3: Mobiliteit 1 VTE 2 VTE (+1 VTE, gelet op de grote werken 
en de projecten die zullen voorvloeien uit 
o.a. de Tractebelstudie) 

SD4: Wonen 2,5 VTE* (energieleningen, vanaf 
volgend jaar energiehuis)  

5,5 VTE* voor IGS wonen 

Ongewijzigd ten opzichte van vandaag: 2,5  
VTE*  

Uitbreiding met 5,5 VTE bij goedkeuring 
subsidieaanvraag IGS wonen 

SD5: Klimaat 1,5 VTE 

1 VTE in aanwerving (vervanging) 

Ongewijzigd ten opzichte van vandaag: 2,5 
VTE 

SD6: Cultuur 3 VTE (erfgoed) 

2 VTE (bovenlokaal cultuurbeleid)  

Ongewijzigd ten opzichte van vandaag: 3 
VTE* 

Uitbreiding met 2 VTE bij goedkeuring 
subsidieaanvraag bovenlokaal cultuurbeleid 

SD7: Werk en Welzijn 3 VTE  3,5 VTE*  (+0,5 VTE - uitbreiding Wijk-
Werken en bovenlokaal 
werkgelegenheidsbeleid) 

SD8: Bestuurskracht 5,8 VTE (wegen en riolering) 

0,5 GIS 

6,3 VTE (wegen en riolering) – Evaluatie 
a.h.h.v. een businessplan 

+ 2,5 VTE: 1 VTE (subsidioloog en 
beleidsondersteuning), 1 VTE (participatie) 
en 0,5 VTE GIS  

Eventueel andere medewerkers op vraag 
van de besturen 

SD9: Geïntegreerde 
streekontwikkeling en 
regionale coördinatie 

1 VTE 1 VTE 

SD10: Intern en 
coördinatie 

1 VTE (directie) 

7 VTE = 5,5 VTE ondersteunend 
personeel Interwaas + 1,5 externe 
dienstverlening6 

1 VTE* (directie) 

7 VTE = 5,5 VTE ondersteunend personeel 
Interwaas + 1,5 externe dienstverlening 

TOTAAL VTE 43,8 VTE (35,3 + 8,5) 48,8 VTE 

* Inclusief clustermanager (ruimte, sociale economie, cultuur, duurzaamheid, ondersteunende diensten) 

 

  

 

5 Voor juridische aangelegenheden en voor technisch tekenwerk wordt bijkomende beroep gedaan op externe dienstverleners. 
Het gaat over occasionele prestaties die niet in deze bezetting zijn opgenomen. 
6 Voor boekhouding (0,6 VTE) en HR (1 VTE) wordt Interwaas ondersteund door externe dienstverleners. We hebben deze 1,6 
medewerkers meegerekend in het totaal aantal medewerkers. 
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Uitbreiding met 5 VTE 

De realisatie van dit meerjarenplan vereist een uitbreiding van 5 medewerkers, ten opzichte van de situatie op 

vandaag. Concreet zijn volgende nieuwe medewerkers nodig: 

 1 VTE op Mobiliteit en 1 VTE op economie, ingegeven vanuit enerzijds belangrijke regionale dossiers 
(Oosterweel, Waaslandhaven) en anderzijds vanuit de vraag van gemeenten om nadrukkelijk in te zetten op 
deze domeinen.  

 Een subsidioloog (1 VTE), een medewerker participatie (1 VTE) en een versterking van de GIS-expertise (+0,5 
VTE), eveneens voortkomend uit de gesprekken met de gemeenten. Ze zijn bedoeld ter ondersteuning van 
de gemeenten, enerzijds financieel, anderzijds om de directe samenspraak met burgers en maatschappelijke 
organisaties te intensifiëren. 

 Een uitbreiding van 0,5 VTE op werk om een sterker bovenlokaal werkgelegenheidsbeleid te kunnen vorm 
geven. 

‘Hangende’ subsidieaanvragen voor 8,5 medewerkers 

Daarnaast werden dit jaar subsidieaanvragen ingediend voor 8,5  extra medewerkers bij de Vlaamse Overheid. Het 

gaat concreet over:  

 5,5 VTE, verbonden aan de subsidieaanvragen IGS Wonen (drie dossiers); 

 2 VTE verbonden aan de subsidieaanvraag bovenlokaal cultuurbeleid; 

 1 VTE voor het ondersteunen van de gemeenten in hun lokaal economisch beleid (EFRO-aanvraag). 

Ondersteunende capaciteit blijft behouden op hetzelfde niveau 

De intern ondersteunende capaciteit wordt in eerste instantie op hetzelfde niveau gehouden, maar het zal 

proefondervindelijk moeten blijken of dit kan aangehouden worden.  

Transversale inzet van de medewerkers ‘ruimte’ 

Bij de lezing van de tabel moet worden meegenomen dat de medewerkers van de cel ruimte (vermeld onder SD1) 

ook sterk worden ingezet voor SD2 (bv. dossiers bedrijventerreinen) en in mindere mate voor andere doelstellingen 

zoals mobiliteit (SD3), wonen (SD4) en klimaat (SD5). We kozen ervoor om de capaciteit van de cel als één geheel 

weer te geven onder SD1.  

4.2. Financiële consequenties (voor de gemeenten) 

Een globale inschatting van de inkomsten en uitgaven van Interwaas de komende jaren, is minder evident dan het 

lijkt, vooral omwille van het volatiel karakter van twee voorname financiële stromen: de immobiliaire activiteiten 

van Interwaas (de aan- en verkoop van gronden, gebouwen en terreinen) en het dividend vanuit de participatie in 

de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). Voor beide financiële stromen waren er grote schommelingen de 

voorbije jaren.  

We beperken ons hieronder tot een algemene reflectie op deze twee bronnen omdat ze sterk afhankelijk zijn van 

de economische conjunctuur en opduikende opportuniteiten. We zullen deze paragraaf vooral richten op de 

financiële gevolgen van de nieuwe dienstverlening die in dit meerjarenplan wordt vooropgesteld. De financiële 

consequenties daarvan voor de gemeenten zijn ook beter in te schatten. 

Gezonde startpositie vanuit projectontwikkeling en participatie in de MLSO 

Wat de aan- en verkoop van gronden en gebouwen betreft, gaan we ervan uit dat de netto-opbrengst de komende 

jaren zal teruglopen omdat minder greenfields zullen ontwikkeld worden en meer accent zal liggen op reconversie 

en inbreiding. De voorbije jaren is gebleken dat de winstmarges op dit soort van projecten lager liggen. Niettemin 

blijft het vanzelfsprekend de bedoeling om de ruimtelijke projecten minstens break even te kunnen afronden.  

Voor het dividend van de MLSO wordt verwacht dat dit de komende jaren relatief stabiel blijft. Tegelijk zijn er op 

de middellange termijn additionele inkomsten te verwachten uit de ontwikkeling van het logistiek park op 

Linkeroever. Het is belangrijk dat deze middelen niet alleen worden beschouwd als ‘compensatie’ voor nadelige 

gevolgen vanuit de havenontwikkeling, maar dat ze worden ingezet om projecten en acties te realiseren die de 

tewerkstellingskansen verhogen van Wase werknemers of de mobiliteit verbeteren en op die manier tegelijk de 

aantrekkelijkheid verhogen voor bedrijven om zich te vestigen in de Waaslandhaven (en omgeving).  
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Nieuwe verwachtingen vanuit de besturen 

Het strategisch plan bevat een aantal nieuwe ambities inzake dienstverlening. Ze komen voort uit gesprekken die 

door IDEA werden gevoerd met de gemeenten. De gemeenten verwachten o.a. bijkomende inspanningen op een 

aantal domeinen (mobiliteit, economie, klimaat, cultuur,...), maar ook expertise rond gespecialiseerde of technische 

aangelegenheden zoals subsidies, bewonersparticipatie en GIS. 

De bijkomende medewerkers die hiervoor zullen worden ingezet, zullen deels gefinancierd worden vanuit nieuwe 

bovenlokale subsidies (deels aangevuld met lokale cofinanciering): 

 De bestaande Vlaamse subsidies voor de regierol sociale economie, Wijk-werken en erfgoedcel zullen de 

komende jaren worden aangevuld met nieuwe Vlaamse middelen voor wonen (IGS wonen) en bovenlokaal 

cultuurbeleid.  

 Met het provinciebestuur bestaan afspraken over de mogelijkheid tot financiering van projecten die aansluiten 

bij de provinciale prioriteiten, zoals klimaat en mobiliteit. De projecten zullen worden gesubsidieerd vanuit het 

fonds dat werd aangelegd naar aanleiding van de verplichte uitstap van het provinciebestuur uit de 

intercommunale. 

 Er zal ook worden gezocht naar bijkomende projectfinanciering (via de subsidioloog). De EFRO-aanvraag voor 

een intergemeentelijk ambtenaar economie kan gezien worden als een voorloper daarvan. 

Een ander deel van de nieuwe dienstverlening, dat moeilijk is toe te wijzen aan één bestuur, zal worden gefinancierd 

vanuit de algemene inkomsten van Interwaas die eerder werden aangehaald (ruimtelijke projecten, dividend van 

de MLSO). Dit is te verantwoorden gezien het gaat over visievorming en projecten in de brede sfeer van ruimtelijke 

economie (ruimte, mobiliteit, economie en klimaat). 

De individuele en toewijsbare dienstverlening die door de gemeenten wordt afgenomen, zal op een billijke en 

transparante manier worden verrekend naar de besturen die er beroep op doen. We denken in hoofdzaak aan de 

gedeelde expertise die onder SD8 valt. De doorrekening van kosten voor rioolkolkenreiniging, belijning en 

waterkwaliteitskaarten, wordt uitgebreid naar nieuwe expertise (subsidioloog, participatie- en GIS-medewerker). 

Financiële inschatting personeelskosten 

In bijlage 1 maken we een gedetailleerde doorrekening van de personeelskosten voor de periode 2020-2025. 

Samenvattend halen we daaruit onderstaande twee tabellen. Ze geven een inzicht in de verwachte 

personeelskosten en de financiering ervan. 

Tabel 5: Verwachte personeelskosten Interwaas (2020 en 2025) en de financiering ervan 

 

 

 

De tabellen zijn opgebouwd in vier trappen, telkens aangeduid in een andere kleur: 

1. De totale personeelskosten die voortkomen uit de bestaande bezetting (zwarte kleur) bedragen in 2020 

€2.449.592. op basis van verwachte indexcijfers, is dat in 2025 €2.839.548. Dit is de personeelskost van een 

status quo; 

2. Uitgebreid met de kost van externe dienstverleners op HR, boekhouding en ICT (blauwe kleur) klimmen deze 

bedragen respectievelijk naar €2.614.112 (2020) en €2.998.223 (2025). Ook hier gaan we uit van bestaande 

kosten, dus status quo; 

# VTE Uitsplitsing Loonlast 2020 

(geïndexeerd)

Eigen middelen 

Interwaas

Bovenlokale 

subsidies

Gemeenten

Totale personeelskost mwrs binnen bestaande kader 2 449 592€           1 088 606€            639 943€         721 043€      

totale personeelskost bestaande mwrs incl externe dienstverlening 2 614 112€           1 253 126€            639 943€         721 043€      

totale personeelskost incl mwrs in aanvraag 3 120 817€           1 253 126€            1 036 648€      831 043€      

totale personeelskost incl mwrs in aanvraag en in uitbreiding 3 425 208€           1 438 796€            1 036 648€      949 764€      

# VTE Uitsplitsing Loonlast 2025 

(geïndexeerd)

Eigen middelen 

Interwaas

Bovenlokale 

subsidies

Gemeenten

Totale personeelskost mwrs binnen bestaande kader 2 839 548€        1 190 239€       752 075€        897 234€        

totale personeelskost bestaande mwrs incl externe dienstverlening 2 998 223€        1 348 914€       752 075€        897 234€        

totale personeelskost incl mwrs in aanvraag 3 619 729€        1 348 914€       1 203 414€     1 067 400€     

totale personeelskost incl mwrs in aanvraag en in uitbreiding 3 997 991€       1 486 031€       1 203 414€     1 308 547€     
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3. Op de derde trap (groene kleur), is er een eerste uitbreiding van de personeelsbezetting (en -kosten), op basis 

van de ingediende subsidieaanvragen voor wonen, cultuur en economie (EFRO-dossier), samen goed voor 8,5 

VTE bijkomende medewerkers. De totale personeelskosten stijgen naar €3.120.817 (2020) en €3.619.729 

(2025).  De stijging van kosten tussen de blauwe en de groene lijn (€500.000 à €600.000) worden voor de 

grootste helft door de Vlaamse overheid gedragen (subsidies). 

4. Op de vierde trap (rode kleur) tot slot, lezen we in het rood de financiële implicaties van de 

personeelsuitbreiding die voortkomt uit nieuwe dienstverlening die is voorzien in dit strategisch plan. Het gaat 

over de uitbreiding met 5 VTE zoals hoger toegelicht (mobiliteit, economie, werk, subsidies, participatie en 

GIS). Het gaat over een bijkomend bedrag van €300.000 (2020) tot €380.000 (2025), die deels uit eigen 

middelen van Interwaas en deels door de gemeenten wordt betaald. Vaak gaat het om dienstverlening die op 

individuele basis door Wase gemeenten wordt aangevraagd. In 2020 (opstart) ligt het overwicht van de kost 

bij Interwaas, in 2025 bij de gemeenten. 
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2. Bijlage 2: Financiële prognose personeelskosten 2020-2025 

3. Bijlage 3: Uitwerking actieplannen in fiches 

4. Bijlage 4: Evaluatie- en behoeftenrapport (maart 2019) 
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1/ Bijlage 1: Organisatiestructuur Interwaas (2019) 
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2/ Bijlage 2: Financiële prognose personeelskosten 

 

Budgettering strategisch plan Interwaas 2019-2025

Personeelskost (excl investeringen en werkingskosten)
(tabel nog onder voorbehoud)

# VTE Uitsplitsing Loonlast 2020 

(geïndexeerd)

Eigen middelen 

Interwaas

Bovenlokale 

subsidies

Gemeenten Loonlast 2025 

(geïndexeerd)

Eigen middelen 

Interwaas

Bovenlokale 

subsidies

Gemeenten

SD1 Ruimte 7,0 medewerkers reeds in kader voorzien 506 100€              354 270€               151 830€      613 025€          429 117€          183 907€        

SD2 Economie 1,0 medewerkers reeds in kader voorzien 77 243€                65 657€                 11 586€        84 409€             71 748€            12 661€          

1,0 medewerkers in aanvraag 58 447€                48 447€           10 000€        70 166€             70 166€          

1,0 uitbreiding nieuwe medewerkers 50 624€                43 031€                 7 594€          63 159€             53 685€            9 474€            

SD3 Mobiliteit 1,0 medewerkers reeds in kader voorzien 58 447€                58 447€                 90 409€             90 409€            

1,0 uitbreiding nieuwe medewerkers 50 624€                37 968€                 12 656€        64 918€             48 689€            16 230€          

SD4 Wonen 2,5 medewerkers reeds in kader voorzien 160 025€              160 025€         182 662€          182 662€        

5,5 medewerkers in aanvraag 303 272€              303 272€         378 287€          378 287€        

SD5 Klimaat 2,5 medewerkers reeds in kader voorzien 154 036€              90 033€                 64 003€        207 072€          138 247€          68 825€          

SD6 Cultuur 3,0 medewerkers reeds in kader voorzien 199 418€              116 561€         82 857€        229 863€          147 006€        82 857€          

2,0 medewerkers in aanvraag 144 987€              44 987€           100 000€      173 052€          73 052€          100 000€        

SD7 Werk en Welzijn 3,0 medewerkers reeds in kader voorzien 204 291€              204 291€         241 589€          241 589€        

0,5 medewerkers in aanvraag 29 671€                29 671€                 34 743€             34 743€            

SD8 Bestuurskracht 6,3 medewerkers reeds in kader voorzien 386 733€              66 000€                 320 733€      413 248€          413 248€        

2,5 uitbreiding nieuwe medewerkers 173 472€              75 000€                 98 472€        215 443€          215 443€        

SD9 Streekontwikkeling 1 medewerkers reeds in kader voorzien 166 420€              166 420€               175 100€          175 100€          

SD9 Intern & coördinatie 6,5 medewerkers reeds in kader voorzien 536 878€              287 780€               159 066€         90 032€        602 171€          285 618€          180 818€        135 735€        

1,5 externe dienstverlening 164 520€              164 520€               158 675€          158 675€          

48,8

Totale personeelskost mwrs binnen bestaande kader 2 449 592€           1 088 606€            639 943€         721 043€      2 839 548€        1 190 239€       752 075€        897 234€        

totale personeelskost bestaande mwrs incl externe dienstverlening 2 614 112€           1 253 126€            639 943€         721 043€      2 998 223€        1 348 914€       752 075€        897 234€        

totale personeelskost incl mwrs in aanvraag 3 120 817€           1 253 126€            1 036 648€      831 043€      3 619 729€        1 348 914€       1 203 414€     1 067 400€     

totale personeelskost incl mwrs in aanvraag en in uitbreiding 3 425 208€           1 438 796€            1 036 648€      949 764€      3 997 991€       1 486 031€       1 203 414€     1 308 547€     
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3/ Bijlage 3: Overzicht actieplannen in fiches 

SD 1: De ruimtelijke kwaliteit binnen het Waasland versterken en vormgeven in toonaangevende projecten 

1. Gedragen visie over de ruimtelijke ontwikkeling van het Waasland 

2. Sterke en toonaangevende ruimtelijke projecten 

3. Dienstverlener en expertisecentrum ruimte 

SD2: Bedrijvigheid en ondernemerschap in het Waasland faciliteren 

4. Regionale visie op de economische ontwikkeling 

5. Projecten op vlak van economische ontwikkeling 

6. Versterken lokaal economiebeleid 

7. Optimalisatie van bestaande bedrijventerreinen en toekomstgerichte ontwikkeling van nieuwe terreinen 

SD 3: De bereikbaarheid, verkeersveiligheid en -leefbaarheid in het Waasland versterken 

8. Beleidsvoorbereiding en visievorming m.b.t. mobiliteit 

9. Initiatieven en projecten die de leefbaarheid verhogen en de verkeersveiligheid verbeteren  

10. Initiatieven die de bereikbaarheid verhogen, in het bijzonder alternatieven voor de auto aanbieden  

SD4: Kwaliteitsvol en duurzaam wonen bevorderen 

11. Lokale woonbeleidsvisies vorm geven vanuit een forum van lokale stakeholders 

12. Aanbieden van een energiehuis en -loket  

SD 5: Het Waasland uitbouwen tot ‘Klimaatneutrale regio’ 

13. Regionale visie op klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en hernieuwbare energie 

14. Opzetten van regionale klimaatacties 

15. Ondersteunen lokale klimaatacties 

SD 6: Het Waasland als Cultuurregio versterken via een bovenlokaal cultuurbeleid en gemeenschappelijke 

erfgoedwerking 

16. Cultuurregio Waasland 

Deze doelstelling wordt verder beschreven in het dossier voor bovenlokaal cultuurbeleid en het meerjarenplan van 

de erfgoedcel. Er worden daarom geen aparte actiefiches opgenomen in deze bijlage.  

SD7: Werk en welzijn voor alle Waaslanders 

17. Kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

18. Ondersteunen van het Regionaal Welzijnsoverleg 

19. Ondersteunen van de vzw Voedsaam 

SD8: De bestuurskracht van de gemeenten versterken door het delen van expertise 

20. Ter beschikking stellen van specifieke expertise aan de gemeenten 

21. Ervaringsuitwisseling tussen Wase gemeenten 

22. Pooling van personeel op vraag van de gemeenten 

23. Samenaankoop of raamcontracten  



 

Ondernemingsplan -Strategisch plan Interwaas 2019-2025 | IDEA Consult | Finale versie, goedgekeurd 36 

24. Gemeenschappelijke tools of databanken, bruikbaar voor de verschillende gemeenten 

SD9: Geïntegreerde streekontwikkeling en regionale coördinatie 

25. Geïntegreerde streekontwikkeling 

26. Regionale vertegenwoordiging 

27. Netwerkmanagement 

28. Afstemming tussen regionale organisaties binnen het Waasland 

SD10: Het verzekeren van een performante werking, organisatie en relatie met de stakeholders 

29. Versterken van de strategische rol van het bestuur 

30. Communicatie met stakeholders en bestuur intensifiëren 

31. Een professioneel projectmanagement 

32. Een eigentijds organisatie- en personeelsbeleid 

33. Een optimale werkomgeving voor de medewerkers (facilitybeleid) 

34. Een gezond, correct en transparant financieel beleid 
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B.1 / Gedragen visie over de ruimtelijke ontwikkeling van het 

Waasland 

Strategische doelstelling:  
1. De ruimtelijke kwaliteit binnen het Waasland 
versterken en vormgeven in toonaangevende 
projecten 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Gedragen visie over de ruimtelijke ontwikkeling van het Waasland 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

Het ruimtelijk beleid overschrijdt de gemeentegrenzen. Interwaas, als regionale speler gaat voor de opmaak 
van een regionale visie op de Wase ruimte.  De principes uit het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen worden 
doorvertaald op Waas niveau.   

In dit traject wordt samenwerking beoogd met de provincie Oost-Vlaanderen en Vlaamse Bouwmeester en 
eventuele andere partners. 

Mogelijks komen hieruit interbestuurlijke (piloot)projecten voor met de Vlaamse overheid (actieplan 2: 
ruimtelijke projecten). 

Deze visie is ook de onderlegger voor standpunten en adviezen vanuit Interwaas aan hogere overheden 
(actieplan 3: expertisecentrum) 

 

Gewenst resultaat: een gedragen doorvertaling 
van het beleidsplan ruimte Vlaanderen op Waas 
niveau  

Indicator voor opvolging:  

Stappenplan en procesnota  

Consensus tussen de Wase gemeenten over de 
ruimtelijke visie 

Trekker: clustermanager Ruimte 

Vanuit zijn trekkersrol voor geïntegreerde 
streekontwikkeling (SD9) ondersteunt de directeur de 
clustermanager 

Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

In hoofdzaak de medewerkers ruimte, economie, 
mobiliteit, wonen en klimaat (grondgebonden 
thema’s) 

Financiële middelen: eigen middelen, vergoeding 
van prestaties door de gemeenten, subsidies 
(strategisch project BRV) 

Personele middelen: 1 FTE 

 

Belangrijkste stakeholders: 

Lokale besturen 

Provincie Oost-Vlaanderen, Departement Omgeving  
en Vlaamse Bouwmeester  

 

Timing: 2023, met doorlopende actualisatie 
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B.2 / Sterke en toonaangevende ruimtelijke projecten 

Strategische doelstelling:  
1. De ruimtelijke kwaliteit binnen het Waasland 
versterken en vormgeven in toonaangevende 
projecten 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Sterke en toonaangevende ruimtelijke projecten 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

 Ontwikkeling van complexe verdichtings- en verwevingsprojecten, waar private ontwikkeling niet voor 
de hand ligt. INTERWAAS onderscheidt zich van de private ontwikkelingen door in te zetten op projecten 
met een hoge complexiteit en sterke lokale context. Bij de ontwikkeling wordt steeds rekening gehouden 
met het lokale beleid en behoeftes.  

 Regie van ruimtelijke projecten op regionaal of lokaal niveau. INTERWAAS begeleidt en ondersteunt de 
gemeenten en publieke spelers in de ontwikkeling van ruimtelijke projecten.  

 
In dit actieplan gaat het over woonprojecten en projecten in de publieke ruimte. Bedrijventerreinen worden 
behandeld in SD2 (Fiche B7). 
 

Gewenst resultaat:  

Sterke projecten, die erkend worden omwille van hun 
functionele en ruimtelijke kwaliteit  

Indicator voor opvolging:  

Aantal lopende projecten 

Aantal gerealiseerde projecten 

Trekker: Projectmanagers Ruimte  

 

Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Clustermanager Ruimte (supervisie) 

Directeur (adviserend) 

Medewerkers team ruimte 

Afstemming met collega’s die werken rond andere 
grondgebonden thema’s (economie, mobiliteit, 
klimaat, wonen) 

Financiële middelen: eigen middelen, subsidies, 
vergoeding regieopdracht door opdrachtgever, 
verkoopinkomsten   

Personele middelen: 4 FTE 

3 FTE projectmanager 

1 FTE projectmedewerker 

 

Belangrijkste stakeholders: gemeenten, SHM Timing: doorlopend  
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B.3 / Dienstverlener en expertisecentrum ruimte 

Strategische doelstelling:  
1. De ruimtelijke kwaliteit binnen het Waasland 
versterken en vormgeven in toonaangevende 
projecten 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Dienstverlener en expertisecentrum op vlak van ruimte 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

 Opmaken van ruimtelijke plannen en andere instrumenten op (boven)gemeentelijk niveau: RUP, 
inrichtingsplan, masterplan, beeldkwaliteitsplan,...  

 Aanbieden van een kwaliteitskamer (georganiseerd i.s.m. de andere streekintercommunales in Oost-
Vlaanderen) 

 Advies- en contactpunt voor gemeenten, vooral in het geval van complexe vragen en dossiers 
 Aanbieden van multidisciplinaire expertise voor het begeleiden van participatieve trajecten rond de 

herinrichting van plaatsen of gebouwen (dorpskernvernieuwing, kerkgebouwen,…) 
 Adviseren van bovenlokale overheden (Vlaamse overheid, provinciebestuur) in ruimtelijke 

planningstrajecten en bovenlokale projecten, bv. in de provinciale structuurplanning 
 

Gewenst resultaat:  

Kwaliteitsvol ruimtelijk beleid 

Goede woon- en leefkwaliteit voor bewoners  

Indicator voor opvolging:  

Aantal vragen en dossiers van de gemeenten 

Tevredenheid van de gemeenten 

Integrate van visies en standpunten van Interwaas in 
bovenlokale plannings- en visiedocumenten 

Trekker: Clustermanager Ruimte Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Directeur (adviserend) 

Medewerkers team ruimte (uitvoerend) 

Afstemming met collega’s andere grondgebonden 
thema’s (economie, mobiliteit, klimaat, wonen) 

Financiële middelen: eigen middelen, kost 
gedragen door opdrachtgever 

Personele middelen: 2 FTE 

(of meer, afhankelijk van de vraag van gemeenten) 

Belangrijkste stakeholders:  

Gemeenten 

Bovenlokale overheden (provincie, Vlaams overheid) 

Timing: doorlopend 
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B.4 / Regionale visie op de economische ontwikkeling 

Strategische doelstelling:  
2. Bedrijvigheid en ondernemerschap in het Waasland 
faciliteren 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Regionale visie op de economische ontwikkeling 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

 Visie op bedrijfshuisvesting in het Waasland: de inrichting van bedrijventerreinen, verweving van 
activiteiten in de kernen, co-working plekken, etc. 

Deze visie wordt vanzelfsprekend gecoördineerd met de visie op ruimte, mobiliteit, energielandschap,... 
die elders aan bod komen. 

 Samenwerking met de MLSO en organiseren van maximale synergie en win-win tussen het Waasland en 
de Antwerpse haven (in het bijzonder linkeroever) 

Mee handen en voeten geven aan het project ‘Haven en hinter’, waarbij gestreefd wordt naar een optimale 
inplanting van bedrijven in en rond de Antwerpse haven. 

Gewenst resultaat:  

Voldoende en aangepaste mogelijkheden voor de 
huisvesting van ondernemingen 

Verhogen van het ruimtelijk rendement op bestaande 
terreinen 

Verduurzamen van bestaande bedrijventerreinen 
(zachte mobiliteit, verlagen CO2-uitstoot, eigen 
energieproductie,...) 

Indicatoren voor opvolging:  

Aandeel ondernemingen binnen/buiten 
bedrijventerreinen (verweving) 

Aantal coworking locaties in het Waasland 

Voorraad (niet) uitgeruste bedrijventerreinen (aantal 
ha) en andere huisvestingsmogelijkheden voor 
ondernemingen 

Uitrusting van de terreinen (aantal km. fietspaden, 
bereidkbaarheid met openbaar vervoer,...) 

% bebouwde ruimte op de terreinen 

Trekker: clustermanager Ruimte 

Vanuit zijn trekkersrol voor geïntegreerde 
streekontwikkeling (SD9) ondersteunt de directeur de 
clustermanager 

Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Andere collega’s die werken op de thema’s ruimte, 
mobiliteit en klimaat 

Financiële middelen: eigen middelen en subsidies Personele middelen: 0,5 VTE (projectmedewerker 
economie) 

Belangrijkste stakeholders: gemeenten, provincie, 
POM, Havenbedrijven, MLSO, werkgeversorganisaties 
en individuele bedrijven 

Timing: doorlopend 
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B.5 / Projecten op vlak van economische ontwikkeling 

Strategische doelstelling:  
2. Bedrijvigheid en ondernemerschap in het Waasland 
faciliteren 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Projecten op vlak van economische ontwikkeling 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

Projecten en acties in functie van het verhogen van de tewerkstellingskansen van Wase werknemers in de 
bedrijven op linkerscheldeoever (opleiding, mobiliteit, werk in eigen streek, jobbeurs,… ).  

Door het invullen van de belangrijke randvoowaarden op vlak van bereikbaarheid, beschikbaarheid van opgeleide 
arbeidskrachten, verhoogt Interwaas tegelijk de aantrekkelijkheid voor bedrijven om zich te vestigen op 
linkeroever. 

Gewenst resultaat:  

Tewerkstellingskansen voor Wase werknemers 
verhogen; 

Optimale randvoorwaarden voor bedrijven om zich te 
vestigen op linkeroever en haar omgeving 
(Antwerpen, Waasland). 

Indicator voor opvolging:  

Tewerkstellingsgraad / Werkzaamheidsgraad 

Aantal werkzoekenden 

Uitbeiding aantal bedrijven/tewerkstelling in de 
(Waasland)haven 

 

Trekker: projectmedewerker economie Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Clustermanager (supervisie) 

Directeur (adviserend) 

Medewerkers sociale economie, Wijk-werken en 
bovenlokaal werkgelegenheidsbeleid 

Financiële middelen: eigen middelen en 
aanvullende projectfinanciering (ESF-subsidies bv.) 

Personele middelen: 0,8 VTE 

 

Belangrijkste stakeholders: de gemeenten, 
sociale partners, bedrijven, VDAB, initiatieven sociale 
economie, andere projectpartners 

Timing: doorlopend  
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B.6 / Versterken lokaal economisch beleid 

Strategische doelstelling:  
2. Bedrijvigheid en ondernemerschap in het Waasland 
faciliteren 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: versterken van het economisch beleid in de Wase gemeenten 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

 Het ondersteunen van de gemeenten in hun dienstverlening aan ondernemers en hun economisch beleid 
(bepalen van prioriteiten, opzetten van projecten, organiseren van overleg met ondernemers,...)  

 Onderlinge kennisuitwisseling en -opbouw tussen diensten/ambtenaren lokale economie (zie ook SD8). 

Om deze ambitie waar te maken participeerde Interwaas medio 2019 in een EFRO-aanvraag met 
bovengenoemde doelstelling. Als deze aanvraag wordt ingewilligd, kan interwaas hiervoor een additionele 
medewerker inzetten. 

Gewenst resultaat:  

Basisdienstverlening aan ondernemers in elke 
gemeente; 

Onderlinge kennisuitwisseling en een meer 
gezamenlijke benadering van de problematieken rond 
lokale economie.  

Indicator voor opvolging:  

Capaciteit (in VTE’s) die binnen de gemeenten wordt 
ingezet voor lokale economie  

 

 

Trekker: projectmedewerker economie Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Clustermanager (supervisie) 

Afstemming met collega’s andere grondgebonden 
thema’s (economie, mobiliteit, klimaat, wonen) en 
werk 

Financiële middelen: eigen middelen en subsidies 
(EFRO, .. ) 

Personele middelen: 0.2 FTE + tijdelijk 1VTE bij 
geoedkeuring van de EFRO-aanvraag 

 

Belangrijkste stakeholders: gemeenten en 
bedrijven 

Timing: doorlopend, EFRO-project: 2020-2022 
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B.7 / Optimalisatie van bestaande bedrijventerreinen en 

toekomstgerichte ontwikkeling van nieuwe terreinen 

Strategische doelstelling:  
2. Bedrijvigheid en ondernemerschap in het Waasland 
faciliteren 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Optimalisatie van bestaande bedrijventerreinen en toekomstgerichte ontwikkeling van nieuwe 
terreinen 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

 Interwaas realiseert nieuwe bedrijventerreinen met de klemtoon op tewerkstelling, zuinig 
ruimtegebruik, circulaire economie en inpassing in de omgeving. Al geplande initiatieven (die de komende 
jaren kunnen aangevuld worden): 

o Heidebaan Noord in Sint-Niklaas 
o Veld 3 Suikerfabriek Moerbeke  
o Toekomstig bedrijventerrein Bijzonder economisch knooppunt (BEK) Kluizenmolen (Sint-Gillis-

Waas) 

 Optimalisatie en intensifiëring van bestaande terreinen:  grotere ruimteproductiviteit, fietspaden, 
collectieve voorzieningen, vergroening,...  

Proefproject: opmaak van een ruimtelijk strategisch masterplan voor de reconversie van het 
bedrijventerrein TTS . Dit masterplan moet het kader vormen voor de herontwikkeling. Interwaas neemt 
de projectleiding op. Het masterplan reikt handvaten aan om verouderde bedrijventerreinen een nieuw 
elan te geven, aantrekkelijk te maken en te verzekeren van een duurzame toekomst. Interwaas voert de 
regie over het uitrollen van de acties van het masterplan.  

 Uitrollen van bedrijventerreinmanagement  

Deze actieplannen worden gerealiseerd vanuit een doordacht inrichtingsplan en uitgiftebeleid. Dit betekent het 
gericht clusteren van bedrijven in functie van synergie en complementariteit in toelevering, energie- en 

watergebruik, gezamenlijk ruimtegebruik, rest- en afvalstromen, etc. Nieuwe uitgangspunten staan voorop: 
intensiever gebruik van de ruimte, betere bereikbaarheid met openbaar vervoer, gezamenlijke investeringen in 
nieuwe energie-infrastructuur, hergebruik van reststromen tussen bedrijven, collectieve voorzieningen en 
diensten op de terreinen en gezamenlijke verantwoordelijkheid in beheer en management. 

Interwaas zal waar mogelijk en opportuun haar grondpositie versterken. Door het versterken van de grondpositie 
in bestaande bedrijventerreinen vergroot de impact van Interwaas om te wegen op het bedrijfsmanagement en 
schept Interwaas mogelijkheden om transities tussen bedrijven te faciliteren. 

Gewenst resultaat:  

Bijkomende en ‘state of the art’ bedrijventerreinen. 

 Efficiënt ruimtegebruik 

 Meer synergie en efficiëntiewinsten tussen 
bedrijven op eenzelfde terrein 

 Vermindering CO2-uitstoot 

 Betere bereikbaarheid van het bedrijventerrein 
met de fiets of het openbaar vervoer 

 

Indicatoren voor opvolging:  

Aantal ha (nieuwe) bedrijventerreinen 

Aantal terreinen die worden gereconverteerd 

Aantal samenwerkingsverbanden van bedrijven i.f.v. 
terreinmanagement 

Trekker:  

Projectmanager Ruimte voor actieplannen 1 en 2 

Projectmedewerker economie voor actieplan 3 
(bedrijventerreinenmanagement) 

Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Clustermanager (supervisie) 

Directeur (adviserend) 

Projectmedewerker economie 

Projectmedewerkers ruimte 
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Afstemming met collega’s andere grondgebonden 

thema’s (mobiliteit, klimaat, wonen) en werk 

Financiële middelen: subsidies VLAIO, bijdrage 
bedrijven, eigen middelen INTERWAAS 

 

Personele middelen:  0,5 FTE (projectmedewerker 
economie) 

Daarnaast inzet van de medewerkers Ruimte  

Belangrijkste stakeholders:  

Gemeenten 

Provincie en POM 

Bedrijfsleiders en ondernemersverenigingen 

 

 

Timing: 

Heidebaan: 2020 

Suikerfabriek Moerbeke: 2020-2023 

Kluizenmolen (Sint-Gillis-Waas): vanaf 2020 

strategisch masterplan voor de reconversie van het 
bedrijventerrein TTS 
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B.8 / Beleidsvoorbereiding en visievorming m.b.t. mobiliteit 
 

Strategische doelstelling:  
3. De bereikbaarheid, verkeersveiligheid en -
leefbaarheid in het Waasland verzekeren 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Beleidsvoorbereiding en visievorming m.b.t. mobiliteit 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

1. Doorlopend actualiseren en verfijnen van de regionale mobiliteitsvisie (dubbele kam, uitbouw zachte 
mobiliteit,...)  

2. Afstemming met alle stakeholders en overheden rond initiatieven (acties, communicatie,...) in het kader 
van de grote werken (E17, E34, Oosterweel) 

3. Opvolging studie doorgaand verkeer in het Waasland (Tractebel)  

Gewenst resultaat:  

1. Samenhangende regionale visie 
2. Consensus tussen de besturen over de 

prioriteiten op vlak van mobiliteit 
3. Ingang doen vinden van de Wase standpunten 

en investeringsprioriteiten bij de hogere 
overheden 
 

Indicator voor opvolging: 

 Consensus over belangrijke mobiliteitsdossiers 

 Opname van regionale standpunten door 
provinciebestuur en Vlaamse overheid 

 

Trekker: Projectmanager mobiliteit Betrokken collega’s, ook uit andere teams: 

Clustermanager ruimte (supervisie) 

Directeur (adviserend) 

Afstemming met collega’s andere grondgebonden 

thema’s (economie, mobiliteit, klimaat, wonen) en 
werk  

Financiële middelen: subsidies, bijdragen 
gemeenten, fonds provincie Oost-Vlaanderen (POV) 

Personele middelen:  

0,5 VTE (projectmanager mobiliteit) 

Belangrijkste stakeholders: gemeenten, Provincie 
Oost-Vlaanderen, Vlaamse overheid, 
mobiliteitsaanbieders (De Lijn, NMBS,...), MLSO en 
Havenbedrijf Antwerpen 

Timing: alternatieven gebruiksklaar hebben 
vooraleer congestie door werken drastisch toeneemt 
(2021) 
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B.9 / Initiatieven en projecten die de leefbaarheid verhogen 

en de verkeersveiligheid verbeteren  
 

Strategische doelstelling:  
3. De bereikbaarheid, verkeersveiligheid en -
leefbaarheid in het Waasland verzekeren 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan 2: Initiatieven en projecten tot verhoging van verkeersveiligheid in Wase gemeenten 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

Voorbeelden van acties: 

1. Actualisatie Route 2 Schoolkaart, met veilige fietsverbindingen naar school;  

2. Acties die voortkomen uit studie wegcategorisering (Tractebel Engineering NV): vermindering van zwaar 
doorgaand verkeer 

3. Project signalisatie bedrijventerreinen 

Betere signalisatie van de grote autosnelwegen tot aan de deur van de bedrijven op de 
bedrijventerreinen, startende met het afwerken van het project op grondgebied Sint-Niklaas en Temse en 
zo uitbreidend naar de andere gemeenten, in eerste instantie gelegen rond de E17 en later die aan de 
E34. 

Gewenst resultaat:  

 Minder verkeersslachtoffers 

 Minder zwaar verkeer in de dorpskernen 

Indicator voor opvolging: 

 Aantal verkeersslachtoffers 
 Klachten over sluipverkeer of zwaar doorgaand 

verkeer 

 

Trekker: projectmanager mobiliteit Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Clustermanager Ruimte (supervisie) 

Afstemming met collega’s andere grondgebonden 
thema’s (economie, mobiliteit, klimaat, wonen) en 
werk 

Financiële middelen: subsidies, bijdragen 
gemeenten, fonds provincie Oost-Vlaanderen (POV) 

Personele middelen:  

0,75 VTE (projectmanager en projectmedewerker 
mobiliteit) 

Belangrijkste stakeholders: gemeenten, Provincie 
Oost-Vlaanderen, Vlaamse overheid, 
mobiliteitsaanbieders (De Lijn, NMBS,...), MLSO en 
Havenbedrijf Antwerpen 

 

Timing: alternatieven gebruiksklaar hebben 
vooraleer congestie door werken drastisch toeneemt 
(2021) 
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B.10 / Initiatieven die de bereikbaarheid verhogen, in het 

bijzonder alternatieven voor de auto aanbieden 
  

Strategische doelstelling:  
3. De bereikbaarheid, verkeersveiligheid en -
leefbaarheid in het Waasland verzekeren 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan 3: Initiatieven die de bereikbaarheid verhogen, in het bijzonder alternatieven voor de auto 
aanbieden 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

 Ondersteuning van de vervoersregio Waasland en optimalisatie van de openbare vervoersverbindingen 
 Alternatieven aanbieden voor privaat wagengebruik: car sharing, (e-)bike, (e-)step, collectief vervoer, …  
 Infrastructuur voorzien i.f.v. een vlotte overgang tussen de verschillende vervoersmodi 

Voorbeeld: uitbouw van mobihubs, zowel voor openbaar (gedeeld) als privé-gebruik voor werknemers 
van bedrijf (vb: fietskluizen op mobihub bij bedrijven/station) 

Gewenst resultaat:  

Betere (openbare) vervoersverbindingen in het 
Waasland  

Indicator voor opvolging: 

 Aantal openbare vervoersgebruikers 
 Aantal gebruikers van deelwagensystemen 
 Aantal mobihubs 
 

Trekker: projectmanager mobiliteit Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Clustermanager Ruimte (supervisie) 

Afstemming met collega’s andere grondgebonden 
thema’s (economie, mobiliteit, klimaat, wonen) en 
werk 

Financiële middelen: subsidies, bijdragen 
gemeenten, Fonds Provincie Oost-Vlaanderen (POV) 

Personele middelen: 0,75 VTE (projectmanager en 
projectmedewerker mobiliteit) 

Belangrijkste stakeholders: gemeenten, Provincie 
Oost-Vlaanderen, Vlaamse overheid, 
mobiliteitsaanbieders (De Lijn, NMBS,...), MLSO en 
Havenbedrijf Antwerpen 

Timing: alternatieven gebruiksklaar hebben 
vooraleer congestie door werken drastisch toeneemt 
(2021) 
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B.11 / Lokale woonbeleidsvisies vorm geven vanuit een forum 

van lokale stakeholders 
 

Strategische doelstelling:  
4. Kwaliteitsvol en duurzaam wonen bevorderen 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: lokale woonbeleidsvisies vorm geven  
(onder voorbehoud van goedkeuring van de projectsubsidies door de Vlaamse overheid) 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

Achtergrond: er werd een projectaanvraag ingediend voor 3 intergemeentelijke woonprojecten in de regio 
Waasland.  

 IGS 1 = Lokeren – Sint-Gillis-Waas – Stekene; 

 IGS 2 = Kruibeke – Moerbeke – Sint-Niklaas; 

 IGS 3 = Beveren – Hamme – Temse. 

Indien goedkeuring van deze projecten door de Vlaamse minister voor Wonen eind 2019, gaan ze op 
1/01/2020 van start. 

Vanuit het IGS worden gemeenten zowel ondersteund op beleidsmatig als op uitvoerend vlak. We voorzien 
binnen dit actieplan volgende acties:  

 Lokaal woonoverleg ondersteunen; 

 Lokale woonbeleidsvisie vorm geven;  

 Ondersteuning gemeentelijk woonloket; 

 Woonkwaliteitsonderzoeken; 

 Opmaak leegstandsregister. 

Gewenst resultaat: (de 3 beleidsprioriteiten uit het 
Vlaams Besluit Lokaal woonbeleid van 16/11/2018)  

Divers en betaalbaar woonaanbod i.f.v. de 
woonnoden in de gemeenten 

Woningkwaliteit in de regio verbeteren 

Informeren en adviseren en begeleidt van burgers 
met vragen over wonen 

Indicatoren voor opvolging:  

Woonbeleidsvisie in alle gemeenten 

Evolutie woningprijzen 

Evolutie woningtypes (woningen, appartementen, 
kangoeroewonen, collectief wonen,...) 

Evolutie woningkwaliteit (a.d.h.v. register ongeschikte 
woningen, woningen met gering comfort, aandeel 
goed geïsoleerde woningen,...) 

Aantal contactmomenten in de verschillende 
gemeenten, opname van brochures 

Trekker: nieuw aan te werven IGS-coördinatoren Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Clustermanager Duurzaamheid (supervisie) 

Medewerkers energiehuis en -loket 

Financiële middelen:  

basissubsidie voor 3 IGS-projecten bedraagt in totaal 
€360.000. Dat volstaat voor de financiering van de 
Interwaasmedewerkers (5,5 VTE). 

Daarnaast zullen gemeentelijke medewerkers 
bijspringen voor de uitvoering van de verplichte taken 
in het decreet lokaal woonbeleid. 

Personele middelen:  

Nieuw aan te werven: 

1,5 IGS-coördinatoren  

2,5 VTE deskundige (B-niveau) 

1,5 VTE administratief medewerker (C-niveau) 
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Belangrijkste stakeholders: Wase 
steden/gemeenten en OCMW’s, Sociale 
huisvestingsmaatschappijen, Wonen Vlaanderen 

Timing: 2020-2025 
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B.12 / Aanbieden van een energiehuis en -loket  
 

Strategische doelstelling:  
4. Kwaliteitsvol en duurzaam wonen bevorderen 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Vlaamse energiehuis: verstrekken renteloze Vlaamse energielening en het begeleiden en 
doorverwijzen van inwoners bij investeringen op vlak van energie 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

Naast het verstrekken van de renteloze Vlaamse energielening kreeg Interwaas als een erkend Vlaams 
energiehuis 4 nieuwe taken toebedeeld (besluit van de Vlaamse regering van 14/12/2018). Het energiehuis en 
-loket geeft sinds 2019 volgende taakstelling: 

1. Verstrekken van renteloze Vlaamse energieleningen. De ambitie is om jaarlijks 70 renteloze Vlaamse 
energieleningen te verstrekken. 

2. Het informeren, adviseren en begeleiden van inwoners. Dit gebeurt door het aanbieden van een 
laagdrempelig energieloket waar inwoners terecht kunnen met hun energievragen. 

3. Het aanbieden van gestructureerde basisinformatie met betrekking tot minstens: a) Relevante 
gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale beleidsmaatregelen; b) Energiepremies en -leningen 
inclusief leningen bij de financiële sector; c) Energetische renovaties 

4. Het begeleiden en ondersteunen van particulieren bij minstens: a) Het aanvragen van de in 2) vermelde 
premies en leningen; b) Het uitvoeren van leveranciersvergelijking en, in voorkomend geval, bij 
wijzigingen van energieleverancier; c) Het aanvragen en vergelijken van offertes inzake energetische 
renovatiewerken; d) De uitvoering van energetische renovatiewerken, evenals het bieden van ontzorging 
hierbij; e) De interpretatie van thermografische informatie, de zonnekaart en het 
energieprestatiecertificaat 

5. Coördineren van uitvoerende diensten en, in voorkomend geval, het correct doorverwijzen naar onder 
meer de dienstverlening gericht op de begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende werken i.k.v. 
de energiescans. 

Voor de uitvoering van de taken ontvangen de energiehuizen een forfaitaire vergoeding. Elk energiehuis heeft 
een driejarenplanning (2019-2021) opgemaakt. In het plan van Interwaas worden 15 acties benoemd. Via 
jaarlijkse rapportage gaat het VEA na of het Energiehuis zich aan dit programma houdt voor het toekennen 
van de middelen.  

Gewenste resultaten:  

Verhogen van het aantal renovaties en –  als gevolg 
hiervan – daling van het energieverbruik  

Een meer gecoördineerde dienstverlening voor de 
burger: goede samenwerking en afstemming tussen 
gemeentelijke diensten of tussen gemeentelijke en 
andere diensten 

Indicator voor opvolging:  

Aantal renovaties 

Energieverbruik binnen huishoudens  

In het driejarenplan zijn aan elke actie meer 
outputgerichte indicatoren toegekend 

Trekker: Clustermanager duurzaamheid  Betrokken collega’s, ook uit andere teams: 
Medewerkers Waasland Klimaatland en de 
coördinator(en) van de 3 IGS-projecten Wonen  

Financiële middelen:  

€725 per verstrekte renteloze Vlaamse energielening 
(streefdoel van 6 dossiers per maand) 

Forfaitaire vergoeding van €92.000 per jaar voor de 
vier nieuwe taken. 

Personele middelen:  

0,1 VTE coördinator (A-niveau) 

1,5 VTE deskundige (B-niveau) 

0,5 VTE administratief medewerker (C-niveau) 

Belangrijkste stakeholders: VEA, Wase 
steden/gemeenten en OCMW’s, Fluvius, 
energiescanners, provincie Oost-Vlaanderen 
(Steunpunt duurzaam bouwen),… 

Timing: 2020-2025 (na het aflopen van het huidig 
driejarenplan zal een nieuw plan moeten opgemaakt 
worden voor de periode 2022-2024) 
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B.13 / Regionale visie op klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en 

hernieuwbare energie 
 

Strategische doelstelling:  
5. Het Waasland uitbouwen tot ‘Klimaatneutrale regio’ 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Regionale visie op klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en hernieuwbare energie 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

• Gezamenlijk klimaatplan 2030 met de lokale besturen  
o In functie van Burgemeestersconvenant 2030 (-40% CO2 en klimaatadaptatie); 
o Inspraaktraject in functie van uitvoeren klimaatacties ipv klimaatideeën; 
o Klimaatmitigatie (CO2-reductie) in sectoren huishoudens, handel en diensten, industrie, 

landbouw, mobiliteit, gemeentelijke diensten,...; 
o Klimaatadaptatie: maatregelen rond wateroverlast, droogte, ontharding, bossen,...; 

Mogelijke uitbreiden naar wijzigende biodiversiteit; 
o Mogelijke uitbreiding naar lokale voeding en voedselverspilling. 

• Ruimtelijke visie op hernieuwbare energie tegen 2050 (energielandschap) 
o PDPO-subsidies, project loopt tot 31-12-2020, i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen. Geplande start 

september 2017, vermoedelijke aanvang oktober 2019 met participatief luik. 

Gewenste resultaten:  

Goedgekeurd klimaatplan voor de regio door de 
betrokken gemeenteraden  

Opleveren ruimtelijke visie hernieuwbare energie 

Indicatoren voor opvolging:  

Waas klimaatplan, ondertekend door de deelnemende 
gemeenten 

Wase visie op hernieuwbare energie, ondertekend 
door de deelnemende gemeenten 

Trekker: Clustermanager duurzaamheid  

 

Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Medewerkers Waasland klimaatland en energiehuis 

Afstemming met collega’s andere grondgebonden 
thema’s (economie, mobiliteit, klimaat, wonen)  

Financiële middelen:  

€5.000 op jaarbasis per deelnemende gemeente (11) 

PDPO-subsidie (€26.600) 

Middelen via het provinciebestuur (uitstapregeling): 
€50.000 voor studiebureau + eigen personeelsinzet 

Personele middelen:  

2 VTE (voor de 3 actieplannen binnen doelstelling 5), 
ondersteund door clustermanager 

Ondersteuning door provinciale medewerkers voor 
beide visiedocumenten 

Belangrijkste stakeholders:  

Gemeenten Waasland Klimaatland (beleidsmakers, 
burgers, ondernemers, verenigingen, ..) 

Provincie Oost-Vlaanderen 

Studiebureau en participatie ondersteuning 

 

Timing: najaar 2019 – voorjaar 2021 
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B.14 / Opzetten van regionale klimaatacties 
 

Strategische doelstelling:  
5. Het Waasland uitbouwen tot ‘Klimaatneutrale regio’ 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Opzetten van regionale klimaatacties 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

De acties rond klimaat worden beschreven in een apart klimaatplan. Voor 2019 en 2020 spreken we over het 
bestaande klimaatplan, vanaf 2021 baseren we ons op het nieuwe klimaatplan. 

De acties op vandaag zijn vooral gericht op klimaatmitigatie, zowel in de sectoren economie, mobiliteit, 
landbouw, gemeentelijke overheden, huishoudens,….. Voorbeelden: 

 Vervangen gemeentelijke dienstwagens door elektrische deelwagens; 
 Energiescans land- en tuinbouw; 
 Energiemonitoring bij alle Wase scholen; 
 Ondersteunen burgercoöperaties; 
 Pocketvergister bermmaaisel. 
 
In het nieuwe klimaatplan zal ook meer aandacht gaan naar acties rond klimaatadaptatie (bossen, droogte, 
wateroverlast, hemelwaterplannen, hittestress).  

Voor de verschillende projecten worden beschikbare subsidiekanalen aangesproken. 

Gewenste resultaten:  

Regionale acties voor klimaatmitigatie en 
klimaatadaptatie 

CO2-reductie en een regio die zich aanpast aan 
klimaatverandering 

Indicatoren voor opvolging:  

Behalen van de vooropgezette resultaten in de 
projectfiches 

Reductie van CO2 

 

Trekker: Projectmanager Waasland Klimaatland  Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Clustermanager Duurzaamheid (supervisie) 

Medewerkers wonen, ruimte, mobiliteit, Waasland 
klimaatland en energiehuis 

Inzet subsidioloog (nog aan te werven) 

Financiële middelen:  

1. Middelen via het provinciebestuur (uitstapregeling, 
nog aan te vragen) voor personeelsinzet op 
klimaatacties. Raming: 110.000€ jaarlijks  

2. 187.500€ van de Afdeling LNE (Departement 
Omgeving) voor project ‘delen van de eigen 
gemeentelijke dienstwagen’ 

3.Subsidiemogelijkheden voor projecten via andere 
kanalen 

Personele middelen:  

2 VTE (voor de 3 actieplannen binnen doelstelling 5), 
ondersteund door clustermanager 

Belangrijkste stakeholders:  

Gemeenten Waasland Klimaatland (beleidsmakers, 
burgers, ondernemers, verenigingen, ..) 

Provincie in kader van milieucontract 

Klimaatadaptatie: bosgroepen, regionaal landschap, 
Schelde Sterk Merk, Natpuurpunt, vzw Durme, … 

Timing: 2019 –2025 
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B.15 / Ondersteunen lokale klimaatacties 
 

Strategische doelstelling:  
5. Het Waasland uitbouwen tot ‘Klimaatneutrale regio’ 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Ondersteunen lokale klimaatacties 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

• Ad hoc ondersteuning van de aangesloten gemeenten (voorstellingen, berekeningen, nota’s,…)  
• Opnemen van opdrachten op vraag van gemeenten (outsourcing door de gemeente aan Interwaas) 
Voor meer detail over de concrete acties verwijzen we naar de gemeentelijke plannen klimaat. 
 

Gewenst resultaat:  

Goede uitvoering van lokale klimaatacties, met het 
gewenste resultaat tot gevolg 

Indicator voor opvolging:  

Behalen van de vooropgezette resultaten in de 
projectfiches 

Reductie van CO2 

Trekker: Projectmanager Waasland Klimaatland Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Clustermanager duurzaamheid (supervisie) 

Medewerkers wonen, ruimte, mobiliteit, Waasland 
klimaatland en energiehuis 

Inzet Subsidioloog (nog aan te werven) 

Financiële middelen:  

De ondersteuning van lokale acties wordt vergoed 
door de gemeenten die hiervoor beroep doen op 

Interwaas  

Verkenning van subsidiemogelijkheden 

Personele middelen:  

2 VTE (voor de 3 actieplannen binnen doelstelling 5), 
ondersteund door clustermanager 

 

Belangrijkste stakeholders:  

Gemeenten Waasland Klimaatland (beleidsmakers, 
burgers, ondernemers, verenigingen, ..) 

Provincie Oost-Vlaanderen in kader van 
samenwerking 

Timing: 2019 –2025 
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B.16 / Cultuurregio Waasland 
 

Strategische doelstelling:  
6. Het Waasland als Cultuurregio versterken via een 
bovenlokaal cultuurbeleid en gemeenschappelijke 
erfgoedwerking 

Operationele doelstellingen (optioneel):  

 7 OD’s bovenlokaal cultuurbeleid 

 6 OD’s erfgoed 

Titel actieplan: zie de aparte strategische plannen voor bovenlokaal cultuurbeleid en erfgoed 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

Zie de aparte strategische plannen voor bovenlokaal cultuurbeleid en erfgoed 

 

Gewenste resultaten:  

Het Waaslandgevoel versterken 

Optimale creatie, bewaring, spreiding en bemiddeling 
van cultuur  

Een toegankelijk aanbod en goede basisinfrastructuur 
voor cultuur 

Goede zorg en ontsluiting van erfgoed in het 
Waasland 

Indicator voor opvolging  

Zie de genoemde strategisch plannen 

Trekker: clustermanager cultuur Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

 

Financiële middelen:  

Subsidie bovenlokaal cultuurbeleid 

Subsidie erfgoedcel 

Personele middelen:  

3 VTE (erfgoed) 

2 VTE (bovenlokaal cultuurbeleid), mits goedkeuring 
dossier door de Vlaamse Overheid 

Belangrijkste stakeholders:  

Gemeenten en gemeentelijke instellingen (academies, 
bibliotheken, scholen,...) 

Culturele actoren en instellingen 

Welzijnsactoren 

Vormingplus Dender en Waas 

Erfgoedorganisaties, Erfpunt 

Toerisme Waasland 

WASO (overleg jeugddiensten) 

Timing:  
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B.17 / Kansen creëren voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt 
 

Strategische doelstelling:  
7. Werk en welzijn voor alle Waaslanders  

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

 Regierol sociale economie 
 Wijk-Werken Waas :  

― Instroom organiseren van doelgroepwerknemers (i.s.m. OCMW en VDAB) + trajectbegeleiding 
― Uitstroom/doorstroom faciliteren van doelgroepwerknemers (partners, werkplekken) 

 Overeenkomst met VDAB rond lokaal werkgelegenheidsbeleid (op maat van de regio) 
 

Gewenst resultaat:  

Doorstroom van doelgroepwerknemers 

Krapte op de arbeidsmarkt verbeteren 

Indicator voor opvolging:  

% doorstroom 

% werkloosheid  

Spanningsindicatoren/knelpuntvacatures 
 

Trekker: Coördinator sociale economie Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Projectmedewerker economie 

Financiële middelen:  

Vlaamse subsidie voor regierol sociale economie  

Subsidie Wijk-Werken Waas  

Personele middelen:  

1 VTE (coördinator Sociale economie) 

3 VTE Wijk-Werken Waas 

Belangrijkste stakeholders:  

VDAB, OCMW, Gemeenten, initiatieven Lokale 
diensteneconomie, Maatwerkbedrijven 

Timing:  

Nieuwe aanvraag in 2019 voor subsidie regierol 
sociale economie periode 2020-2022 
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B.18 / Ondersteunen van het Regionaal Welzijnsoverleg 
 

Strategische doelstelling:  
7. Werk en welzijn voor alle Waaslanders 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Ondersteuning van het Regionaal Welzijnsoverleg 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

Ondersteuning van het RWO in haar coördinatietaak en als catalysator van projecten. 

Interwaas blijft bereid om het Regionaal Welzijnsoverleg onderdak te bieden, administratief en financieel te 
ondersteunen binnen de contouren die door de Raad van Bestuur worden gesteld. De ondersteuning is gekoppeld 
aan volgende voorwaarden: 

 De ondersteuning door Interwaas kan rekenen op een draagvlak bij de meerderheid van gemeenten. Het 

draagvlak wordt jaarlijks bevestigd door middel van de goedkeuring van de begroting en het jaaractieplan 
van deze werkingen; 

 De werking is resultaatgericht en draagt op een concrete manier bij aan een betere dienstverlening op vlak 
van zorg en welzijn; 

 De financiering van de werkingen is onderbouwd vanuit een financieel plan, waaruit blijkt dat de lasten 
evenwichtig worden gespreid over de deelnemers en begunstigden. 

Gewenst resultaat:  

Een vlotte wissel- en samenwerking tussen welzijns- 
en gezondheidsactoren 

Concrete acties met meerwaarde 

Indicator voor opvolging:  

 

Trekker: coördinator cluster sociaal Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Coördinator cluster sociaal 

 

Financiële middelen:  

Eigen middelen  

Personele middelen:  

Administratieve ondersteuning vanuit Interwaas 

Belangrijkste stakeholders:  

OCMW-besturen, welzijnsorganisaties 

Timing: doorlopend 
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B.19 / Ondersteunen van de vzw Voedsaam 
 

Strategische doelstelling:  
7. Werk en welzijn voor alle Waaslanders 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Ondersteuning van de vzw Voedsaam 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

Ondersteuning van de vzw Voedsaam. Deze vzw organiseert de voedselbedeling aan armen in het Waasland.  

Interwaas blijft bereid om de vzw Voedsaam onderdak te bieden, administratief en financieel te ondersteunen 
binnen de contouren die door de Raad van Bestuur worden gesteld. De ondersteuning is gekoppeld aan volgende 
voorwaarden: 

 De ondersteuning door Interwaas kan rekenen op een draagvlak bij de meerderheid van gemeenten. Het 

draagvlak wordt jaarlijks bevestigd door middel van de goedkeuring van de begroting en het jaaractieplan 
van deze werkingen; 

 De werking is projectgedreven, met aantoonbare resultaten; 

 De financiering van de werkingen is onderbouwd vanuit een financieel plan, waaruit blijkt dat de lasten 
evenwichtig worden gespreid over de deelnemers en begunstigden. 

Gewenst resultaat:  

Voedseloverschotten detecteren, transporteren, 
opslaan en distribueren aan Wase organisaties (vzw’s 
en OCMW’s) die o.a. levensmiddelen aanbieden aan 
mensen in armoede 

Indicator voor opvolging:  

Aantal gezinnen die worden bereikt (voor de vzw 
Voedsaam) 

Continuïteit van de werking 

Trekker: coördinator cluster sociaal Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

 

Financiële middelen:  

Eigen middelen  

Personele middelen:  

Administratieve ondersteuning vanuit Interwaas 

Belangrijkste stakeholders:  

Gemeente- en OCMW-besturen, RWO 

Timing: doorlopend 
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B.20 / Ter beschikking stellen van specifieke expertise aan de 

gemeenten 
 

Strategische doelstelling:  
8: De bestuurskracht van de gemeenten versterken 
door het delen van expertise 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Ter beschikking stellen van specifieke expertise aan de gemeenten 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

 Organisatie van rioolkolkenreiniging (opmaak businessplan) 
 Voorzien van wegmarkering (opmaak businessplan) 
 Opstellen van waterkwaliteitskaarten: bemonsteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater in 

gemeenten i.s.m. het provinciaal milieulabo 

 Ondersteuning voor het organiseren van inspraak en participatie van burgers en organisaties in concrete 
projecten  

 Ondersteuning op vlak van GIS (Geografisch Informatiesysteem) 
 Inzet van een subsidioloog, die subsidies voor gemeenten en regio detecteert en weet te valoriseren 

Gewenst resultaat:  

Professionale dienstverlening door de Wase besturen 

Indicator voor opvolging:  

Tevredenheid van de Wase gemeenten over de 
dienstverlening 

Trekker: 

Clustermanager ondersteunende diensten  

Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Projectmanagers-experten, projectmedewerkers-
deskundigen 

Financiële middelen:  

Vergoeding van de diensten door de gemeenten die 
er beroep op doen. 

 

Personele middelen:  

5,8 VTE (wegen en riolering) + 0,5 VTE GIS 

2,5 VTE: 1 VTE (subsidioloog en 
beleidsondersteuning), 1 VTE (participatie) en 0,5 
VTE GIS  

Eventueel andere medewerkers op vraag van de 
besturen 

Belangrijkste stakeholders:  

Gemeentebesturen 

 

Timing: lopend, nieuwe dienstverlening vanaf 2020 
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B.21 / Ervaringsuitwisseling tussen Wase gemeenten 
 

Strategische doelstelling:  
8: De bestuurskracht van de gemeenten versterken 
door het delen van expertise 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Ervaringsuitwisseling tussen Wase gemeenten 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

Ondersteunen van collegagroepen zodat positieve ervaringen en deskundigheid wordt gedeeld. 

Tegelijk stellen deze groepen Interwaas in staat om regionale projecten en visies te bespreken met de besturen. 

De collegagroepen bestaan binnen de meeste domeinen waarop Interwaas actief is: omgeving (ruimte en 
milieu), mobiliteit, wonen, sociale economie, erfgoed, cultuur. 

Een bijzonder aandachtspunt is de efficiëntie van het overleg: goede voorbereiding, heldere afspraken en 
concrete uitkomsten. 

Gewenst resultaat:  

Verhogen van de indivuele deskundigheid van 
gemeentelijke medewerkers (en daaruit volgend de 
bestuurskracht van gemeenten) 

Gedragen regionale visies en projecten 

Hogere betrokkenheid van de gemeentelijke 
medewerkers bij Interwaas 

Goede captatie van de verwachtingen van de 
gemeenten 

Wase reflex in de lokale besluitvorming 

Indicator voor opvolging:  

Aantal collegagroepen 

Aantal bijeenkomsten van de collegagroepen 

Aantal regionale acties 

Tevredenheid van de gemeentelijke ambtenaren en 
bevoegde mandatarissen 

Trekker: de managers van de verschillende 
domeinen en clusters (ruimte, economie, mobilteit,...) 

Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

 

Financiële middelen:  

Geen additionele middelen, komt vanuit de reguliere 
bestaffing 

Personele middelen:  

Deze vergadertijd wordt niet apart in rekening 
gebracht. Is verrekend in de inhoudelijke fiches 

Belangrijkste stakeholders:  

Gemeenten 

 

Timing: doorlopend 
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B.22 / Pooling van personeel op vraag van de gemeenten 
 

Strategische doelstelling:  
8: De bestuurskracht van de gemeenten versterken 
door het delen van expertise 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Poolen van personeel op vraag van de gemeenten 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

Ter beschikking stellen van ambtenaren met spciefieke expertise die deeltijds in de gemeenten worden ingezet, 
bv. intergemeentelijk ambtenaar economie. 

Niet voor alle vragen is Interwaas een geschikt vehikel, soms is het beter dat gemeenten beroep doen op private 
dienstverleners of andere besturen (provincie) en organsiaties. 

Aan de opstart van een nieuw aanbod gaat een grondige voorbereiding en kosten-batenanalyse vooraf, op basis 
van volgende criteria: 

 Aansluiting van de vraag bij de expertise van Interwaas. Dit wil niet zeggen dat nieuwe invalshoeken die 
buiten de actuele expertise vallen bij voorbaat zijn uitgesloten, maar ze zijn minder evident en vragen 
een grondiger overweging; 

 Spreken we over een kerntaak van het lokaal bestuur die moeilijk aan private partners is uit te besteden 
(bv. regietaak, in tegenstelling tot meer uitvoerende taak)?; 

 Is er vraag bij voldoende besturen?; Is er voldoende engagement tot afname van de dienstverlening?; 
 Financiële haarbaarheid. 

De expertises die door de gemeenten als prioritair naar voor werden geschoven tijdens de voorbereidende 
gesprekken voor dit strategisch plan, zijn: GIS, subsidies, participatie. 

 

Gewenst resultaat:  

Aanvullen van de capaciteit van de aangesloten 

gemeenten op een bepaalde domein 

Indicator voor opvolging:  

Aantal ‘gedeelde’ ambtenaren 

Aantal manuren in pooling, verhouden tot het aantal 
FTE daarvoor in dienst 

Trekker: Clustermanager ondersteunende diensten Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Projectmanagers-experten, projectmedewerkers-
deskundigen 

 

Financiële middelen:  

Vergoeding van de diensten door de gemeenten die 
er beroep op doen 

 

Personele middelen:  

Vragen worden opgenomen vanuit de diverse 
clusters. In functie van de vraag zijn bijkomende 
aanwervingen mogelijk. 

Belangrijkste stakeholders:  

Gemeentebesturen 

 

Timing:  

Voorbereiding in 2020 

Uitrol in 2021 
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B.23 / Samenaankoop of raamcontracten  
 

Strategische doelstelling:  
8: De bestuurskracht van de gemeenten versterken 
door het delen van expertise 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Samenaankoop of raamcontracten (op vraag, voor zover en geen bestaande kanalen zijn, 
voor zover de expertise reikt van Interwaas) 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

Er bestaan al heel wat mogelijkheden voor samenaankoop: steden die hun contracten open stellen, 
aankoopcentrale VVSG, etc. Niettemin kan samenaankoop van energie of andere producten en diensten voordeel 
brengen voor de gemeenten. 

Gewenst resultaat:  

Goedkopere producten en diensten voor de 
aangesloten gemeenten.  

 

Indicator voor opvolging:  

Prijsreductie 

Effectieve bestellingen door de gemeenten 

Trekker: Clustermanager ondersteunende diensten Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Projectmanagers uit de expertisedomeinen 

 

Financiële middelen:  

Geen additionele middelen 

 

Personele middelen:  

Vragen worden opgenomen binnen het bestaand 
personeelskader 

Belangrijkste stakeholders:  

Gemeentebesturen 

 

Timing: doorlopend 
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B.24 / Gemeenschappelijke tools of databanken, bruikbaar voor 

de verschillende gemeenten 
 

Strategische doelstelling:  
8: De bestuurskracht van de gemeenten versterken 
door het delen van expertise  

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Gemeenschappelijke tools of databanken, bruikbaar voor de verschillende gemeenten (en 
eventueel andere Wase organisaties) 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

Voorbeeld: fotodatabank Waasland  

Gewenst resultaat: Efficiëntiewinsten door 
bepaalde taken en tools regionaal te organiseren 

 

Indicator voor opvolging:  

Mogelijkheden of inhoud en gebruik van de tool of 
databank 

 

Trekker: Projectmanager communicatie Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Projectmanagers en medewerkers uit de betrokken 
clusters, afhankelijk van de tool 

 

Financiële middelen:  

Eigen middelen / subsidies / gedeeltelijke verrekening 

naar gemeenten die gebruik maken van de tools (vb 
GIS-server) 

Personele middelen:  

Binnen het bestaand personeelskader 

 

Belangrijkste stakeholders:  

Gemeentebesturen 

Andere Wase organisaties 

Timing:  

Opstart vanaf 2020 
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B.25 / Geïntegreerde streekontwikkeling 

Strategische doelstelling:  
9. Streekontwikkeling en regionale coördinatie 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Geïntegreerde streekontwikkeling 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

 Opvolging Versterkt streekbeleid Waas en Dender 

Deelname aan het dagelijks bestuur en werkgroepen, uitvoering van acties 

 Voorbereiding van het dossier Versterkt streekbeleid (onder voorbehoud) 

De nieuwe Vlaamse Regering zal zich het komende jaar moeten uitspreken over de toekomst van het 
Versterkt streekbeleid, dat op vandaag binnen de regio Waas en Dender wordt georganiseerd. Interwaas 
wil in de vorming van een eventueel nieuw dossier een trekkersrol vervullen. 

 Afwegen en gangmaken van nieuwe initiatieven, o.a. nieuwe Leader-aanvraag periode 2021-2027 

 Onderzoek naar projecten die meerwaarde brengen voor het Waasland, ingeval zich de komende jaren een 
positief saldo opbouwt op basis van inkomsten uit het logistiek park op linkeroever 

Gewenst resultaat:  

Versterken van het sociaal-economisch weefsel 

Nieuwe initiatieven die de welvaart en het welzijn van 
de streek bevorderen 

Indicatoren voor opvolging:  

Aantal acties 

Resultaten per project 

Trekker: directeur Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Medewerkers uit de verschillende clusters, afhankelijk 
van het initiatief 

Financiële middelen: eigen middelen en subsidies Personele middelen:  

Binnen bestaand personeelskader (o.a. 0,2 VTE 
directeur) 

 

Belangrijkste stakeholders: alle stakeholders in de 
regio (de ‘levende krachten’) 

 

Timing: doorlopend 
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B.26 / Regionale vertegenwoordiging 

Strategische doelstelling:  

9. Streekontwikkeling en regionale coördinatie 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Regionale vertegenwoordiging 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

Vertegenwoordiging en belangenbehartiging van het Waasland en de Wase gemeenten in regionale en 

bovenregionale initiatieven en organisaties: 

 Maatschappij Linkerschelde-oever (MLSO); 

 EGTS Linieland van Waas en Dender; 

 VLINTER (Vereniging van streekintercommunales); 

Gewenst resultaat:  

Opname van de regionale standpunten 

Indicatoren voor opvolging:  

xxx 

Trekker: directeur en adjunct-directeur Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

xxx 

Financiële middelen: geen Personele middelen:  

Binnen bestaand personeelskader (o.a. 0,2 VTE 

directeur) 

Belangrijkste stakeholders:  

Provincie 

Vlaamse overheid 

Grensoverschrijvende structuren en projecten 

Andere streekintercommunales 

 

Timing: doorlopend 
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B.27 / Netwerkmanagement 

Strategische doelstelling:  
9. Streekontwikkeling en regionale coördinatie 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Netwerkmanagement 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

Consulteren en activeren van prioritaire stakeholders rond belangrijke regionale dossiers. 

 Periodiek overleg met de burgemeesters van het Waasland 

Dit kan georganiseerd worden in de marge van de RvB; Ook aanbod aan de burgemeesters tot het 
faciliteren van het burgemeestersoverleg. 

 Organiseren periodiek overleg van en met de algemeen directeurs van de gemeenten; 

 Organiseren van overleg van en met streekparlementairen; 

 Het organiseren van een jaarlijks netwerkmoment voor de gemeentelijke mandatarissen en betrokken 
ambtenaren. 

Gewenst resultaat:  

Consensus over regionale dossiers  

Verdediging van Wase belangen op externe fora 

Versterken van het Waas netwerk 

Bekendmaking werking en toegevoegde waarde van 
Interwaas 

Indicatoren voor opvolging:  

Regionale consensus over dossiers 

Opname van regionale standpunten in bovenlokale 
agenda’s en beleidsvisies 

Trekker: directeur  Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Toelichting van dossiers door gespecialiseerde 

medewerkers 

Financiële middelen: eigen middelen  Personele middelen:  

Binnen bestaand personeelskader (o.a. 0,1 VTE 
directeur) 

 

Belangrijkste stakeholders:  

Burgemeesters, mandatarissen en algemeen 
directeurs van de aangesloten gemeenten 

Provincie 

Vlaamse overheid 

Grensoverschrijvende structuren en projecten 

Andere streekintercommunales 

Timing: doorlopend 
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B.28 / Afstemming tussen regionale organisaties 

Strategische doelstelling:  
9. Streekontwikkeling en regionale coördinatie 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Afstemming tussen regionale organisaties 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

 Permanente afstemming tussen regionale organisaties (Virtueel Huis van de streek) 

Gewenst resultaat:  

Maximale synergie en complementariteit tussen de 
verschillende regionale organisaties 

Indicatoren voor opvolging:  

Aantal bijeenkomsten tussen regionale coördinatoren 

Trekker: directeur / adjunct-directeur Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Clusterverantwoordelijken 

Financiële middelen: eigen middelen en subsidies Personele middelen:  

Binnen bestaand personeelskader (o.a. 0,1 VTE 
directeur) 

 

Belangrijkste stakeholders: regionale organisaties 
in het Waasland (of uitgebreid Waas en Dender) 

 

Timing: doorlopend 
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B.29 / Versterken van de strategische rol van het bestuur 
 

Strategische doelstelling:  
10. Het verzekeren van een performante werking, 
organisatie en relatie met de stakeholders 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Versterken van de strategische rol van het bestuur 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

Het is belangrijk dat de gemeenten op een actieve manier de werking van de intercommunale aansturen en 
opvolgen. Zo vermijden we kritiek als ‘ver van ons bed’ of ‘de intercommunale die een eigen leven leidt’. 

De bestuurders staan in voor:  

 De strategische oriëntatie van de organisatie (meerjarenplan en jaaractieplannen). Belangrijk daarbij: 

 De gemeentelijke vertegenwoordigers in de Raad van bestuur van Interwaas houden actieve 
ruggenspraak met de rest van hun bestuur; 

 Om de bestuurders niet te sterk te belasten en de inhoudelijke autonomie van de deelwerkingen te 
erkennen, is er voorbereidend overleg in stuurgroepen per thema (bv. cultuur, Wijk-werken). 

 Opvolging en evaluatie: regelmatige evaluatie en bijsturing van het strategisch plan, zowel inhoudelijk als 
financieel. 

Gewenst resultaat:  

Een bewuste aansturing van de vereniging door de 
vennoten (gemeenten) 

 

Indicator voor opvolging:  

Inhoudelijk debat bij prioriteitstelling en evaluatie 
(kwallitatief) 

Trekker: directeur Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Clustermanagers 

 

Financiële middelen:  

Geen 

Personele middelen:  

Binnen het bestaand personeelskader 

 

Belangrijkste stakeholders:  

Bestuurders, gemeenten 

 

Timing: doorlopend 
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B.30 / Communicatie met stakeholders en bestuur intensifiëren 
 

Strategische doelstelling:  
10. Het verzekeren van een performante werking, 
organisatie en relatie met de stakeholders 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Communicatie met stakeholders en bestuur intensifiëren 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

De werking en meerwaarde van de intercommunale wordt op een actieve manier gecommuniceerd naar de 
verschillende stakeholders. 

 Doelgroepgerichte website, met relevante en actuele informatie, met een aparte ingang (met paswoord) 
waar mandatarissen beleidsmatige documenten kunnen raadplegen; 

 Inzet van sociale media; 

 Rechtstreekse communicatie naar de stakeholders van Interwaas via digitale nieuwsflash en jaarlijkse 
verslag; 

 Geïntegreerde en gebruikvriendelijke interne communicatie met medewerkers; 

 Gestructureerd informatiebeheer en aandacht voor informatieveiligheid. 

Gewenst resultaat:  

Stakeholders, in het bijzonder de gemeenten, zijn 
goed geïnformeerd en voelen zich betrokken bij de 
werking en projecten van Interwaas 

 

Indicator voor opvolging:  

Periodiciteit van de genoemde initiatieven 

Relevantie van de gecommuniceerde boodschappen 

Effect: kennis van de gecommuniceerde informatie bij 
de doelgroepen 

Trekker: Projectmanager communicatie Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Clustermanager ondersteunende diensten (supervisie) 

Alle medewerkers 

Financiële middelen:  

Eigen middelen 

 

Personele middelen:  

1 VTE (projectmanagar communicatie) 

Belangrijkste stakeholders:  

Gemeenten 

Andere stakeholders 

 

Timing: doorlopend 
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B.31 / Een professioneel projectmanagement 
 

Strategische doelstelling:  
10. Het verzekeren van een performante werking, 
organisatie en relatie met de stakeholders 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Een professioneel projectmanagement 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

 Toepassing van de methodiek van projectmanagement  
 Correcte urenregistratie en doorrekening 
 Effectieve budgetopvolging 

Onder een professioneel projectmanagement verstaan we een goede planning, organisatie en controle van 
projecten: 

 Helder omschrijven van de scope, de doelstellingen en de gewenste resultaten; 
 Opmaak van een realistische projectplanning, met aandacht voor budget en tijd; 
 Organisatie van het projectteam (rollen);  
 Organisatie van de stakeholdersbetrokkenheid; 
 Opmaak communicatieplan; 
 Financiële opvolging: urenregistratie en kostendoorrekening; 
 Aandacht voor kritische succesfactoren en mogelijkse risico’s; 
 Bepalen van de op te leveren producten (finaal, tussentijds); 
 Evaluatie van afgelopen projecten; 

 

Gewenst resultaat:  

Een professioneel management van alle 
Interwaasprojecten 

Indicator voor opvolging:  

Aantal en kwaliteit van de projectplannen 

Tevredenheid van klanten 

Trekker: clustermanager ondersteunende diensten Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Clustermanagers en projectmanagers, HR, 
communicatie, boekhouding 

Financiële middelen:  

Eigen middelen 

Personele middelen:  

Binnen het bestaand personeelskader 

Belangrijkste stakeholders:  

Interwaas medewerkers 

Klanten 

Externe stakeholders in projecten 

 

Timing: doorlopend 
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B.32 / Een eigentijds organisatie- en personeelsbeleid 
 

Strategische doelstelling:  
10. Het verzekeren van een performante werking, 
organisatie en relatie met de stakeholders 

 

Operationele doelstelling (optioneel):  

Titel actieplan: Een eigentijds organisatie- en personeelsbeleid 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

 Invulling geven aan de clusterstructuur (Interwaas 2.0) 
 Verhouding met de deelwerkingen vastleggen/verfijnen (autonomie en kostendeling) 
 Doorontwikkeling talentgericht HR-beleid en retentie van medewerkers 
 Cross-team samenwerking aanmoedigen 

 Een (psycho-sociaal) welzijnsbeleid dat medewerkers vertrouwen en weerbaarheid geeft 

Gewenst resultaat:  

Tevreden en enthousiaste medewerkers 

Constructieve samenwerking 

Verantwoordelijkheden worden gespreid over de 
medewerkers 

Optimale inzet van medewerkers op basis van hun 
sterktes en talenten 

Efficiënte werking van de organisatie 

 

Indicator voor opvolging:  

Feedback- en functioneringsgesprekken 

Duidelijke afspraken rond wederzijdse verwachtingen, 
doelstellingen en taken 

Goede informatiedoorstroming (top-down én bottom-
up) 

Aantal ziektedagen 

Personeelsverloop 

Resultaten Psycho-sociaal onderzoek 

Trekker: HR manager Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Directeur, clustermanagers 

Financiële middelen:  

Eigen middelen 

Personele middelen:  

Binnen het bestaande personeelskader zullen 
leidinggevenden een deel van hun tijd hiervoor 
vrijmaken 

Belangrijkste stakeholders:  

Interwaas-medewerkers 

 

Timing: doorlopend 
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B.33 / Een optimale werkomgeving voor de medewerkers  
 

Strategische doelstelling:  
10. Het verzekeren van een performante werking, 
organisatie en relatie met de stakeholders 

Operationele doelstelling (optioneel): nvt 

Titel actieplan: Een optimale werkomgeving voor de medewerkers (facilitybeleid)  

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

 Functionele werkplaatsen die goed worden onderhouden en comfort bieden aan medewerkers, 
gastorganisaties (bv. RWO) en bezoekers  

 Uitrol vernieuwing ICT-architectuur 

Gewenst resultaat:  

Vlotte werking 

Gebruiksvriendelijke tools op werking te optimaliseren 

Indicator voor opvolging:  

Tevredenheid van medewerkers (en gastorganisaties) 
over de werkomgeving 

Tevredenheid van bezoekers over netheid en comfort 

Trekker: clustermanager ondersteunende diensten Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Projectmanager facility, IT, communicatie 

Financiële middelen:  

Eigen middelen 

Personele middelen:  

Binnen het bestaand personeelskader + externe 
ondersteuning 

Belangrijkste stakeholders:  

Medewerkers Interwaas 

Bezoekers (die komen vergaderen) 

Timing:  

2020 
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B.34 / Een correct en transparant financieel beleid 
 

Strategische doelstelling:  
10. Het verzekeren van een performante werking, 
organisatie en relatie met de stakeholders  

Operationele doelstelling (optioneel):  

Titel actieplan: Een correct en transparant financieel beleid 

Omschrijving actieplan, korte beschrijving van de acties:  

 Nauwgezette boekhouding en financiële rapportage 
 Grondige afweging van investeringen 
 Transparante financiële rapportage ter ondersteuning van het nemen van strategische beslissingen 

Gewenst resultaat:  

Een financieel gezonde organisatie 

 

Indicator voor opvolging:  

Financieel resultaat 

Bijdrage van de gemeenten in de werking 

Trekker: clustermanager ondersteunende diensten Betrokken collega’s, ook uit andere teams:  

Directeur, boekhouding 

Financiële middelen:  

Eigen middelen 

Personele middelen:  

1 VTE + externe ondersteuning 

Belangrijkste stakeholders:  

Bestuurders 

Clustermanagers 

 

Timing:  

2020 
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4/ Bijlage 4: Evaluatie- en behoeftenrapport 

In januari en februari 2019 werd door IDEA Consult een evaluatie- en behoeftenrapport opgesteld. Het bevat een 

interne en externe analyse, ter voorbereiding van het strategisch planproces. 

Het rapport werd aangenomen door de Raad van bestuur op 27 februari 2019. De tekst is hieronder te consulteren. 

 

Evaluatierapport%20I

nterwaas%20RvB%20finaal.pdf
 

 


