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OPENBARE ZITTING
Philippe De Coene
Bestuurszaken

1 2019_OR_00051 OCMW-verenigingen.  - Vereniging voor 
sociale dienstverlening Mentor vzw.  
Algemene vergadering van vrijdag 5 juli 
2019. - Goedkeuren

1 - 2019_OR_00051 - OCMW-verenigingen.  - Vereniging voor sociale dienstverlening Mentor vzw.  Algemene vergadering van vrijdag 5 juli 2019. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Michaël Desmet

Beknopte samenvatting
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van 
Mentor vzw. De goedkeuring van de jaarrekening en balans 2018 en de goedkeuring van de begroting 
2019 worden voorafgaandelijk aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 13 juni 2019 bezorgde de vereniging voor sociale dienstverlening Mentor vzw de agenda van de 
algemene vergadering van vrijdag 5 juli om 19.00 uur in Mentor vzw, Wandelweg 11a te Kortrijk.

Argumentatie
Conform artikel 76 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn neemt 
de raad kennis van de besluiten van de vereniging voor sociale dienstverlening Mentor vzw. Volgende 
stukken dienen evenwel voorafgaandelijk door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd te 
worden:

 Opmaak en wijziging van de statuten 
 Toetreding van nieuwe leden 
 Ontbinding van de vereniging 
 Jaarrekening en balans van het voorgaande jaar 
 Budget van het lopende jaar 
 Jaarverslag

De goedkeuring van de balans en jaarrekening 2018 en de begroting 2019 staat geagendeerd op de 
algemene vergadering van 5 juli en wordt voorafgaandelijke ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. 

Inhoudelijke toelichting:

De 2 negatieve resultaten in 2017 (- € 91.451) en 2018 (- € 53.961) waren voorzien in het financieel 
meerjarenplan. Dit plan werd naar aanleiding van het wegvallen van de GESCO-subsidie (- € 380.000) 
en het verminderen van de stedelijke subsidie  (van € 175.000 in 2016 over € 90.000 in 2017 tot € 
45.000 in 2018 en 2019) opgemaakt ism Johan Dejonckheere.

Het eindresultaat is minder negatief ten opzichte van het financieel meerjarenplan (- € 98.671 in 2017 
en - € 76.459 in 2018). Alle optimalisaties voorzien in het financieel meerjarenplan werden intussen 
gerealiseerd: het afbouwen en omzetten van overheaduren naar productieve uren, meer inzetten op 
en betere vergoeding van taalcoaching, meer opdrachten via raamovereenkomst met VDAB WVL, … 
De besparing op huurkosten door te verhuizen naar één locatie (Budastraat 27) is gepland voor eind 
dit jaar.

Het financieel meerjarenplan voorzag na 2 verlieslatende jaren (2017 en 2018) terug een break even 
in 2019 en de begroting voor 2019 is ook positief; nl. € 69.333.
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Juridische grond
Artikel 511 Decreet Lokaal Bestuur -  § 1. De statuten van de vereniging bepalen op welke wijze 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn op de hoogte wordt gebracht van de agenda en 
de beslissingen van de beheersorganen van de vereniging en van het jaarverslag, de begroting en de 
rekeningen van de vereniging. De raad voor maatschappelijk welzijn regelt, overeenkomstig de 
statuten van de vereniging, de eventuele overname of terbeschikkingstelling van het personeel met 
behoud van bezoldiging en geldelijke anciënniteit.

§ 2. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan in de organen van de vereniging alleen 
vertegenwoordigd zijn door leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, die handelen volgens de 
instructies van de raad voor maatschappelijk welzijn door wie ze zijn aangewezen, en door 
deskundigen.

Regelgeving bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.

Advies
Financiën algemeen
Geen advies ontvangen

Besluit
Punt 1
de balans en jaarrekening 2018 van vereniging voor sociale dienstverlening Mentor vzw goed te 
keuren.

Punt 2
de begroting 2019 van vereniging voor sociale dienstverlening Mentor vzw goed te keuren.

Punt 3
de 13 aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze 
vergadering waarvoor een beslissing moet worden genomen goed te keuren.

Bijlagen
- UitnodAVMentor05072019.pdf
- Mentor vzw _ interne JR 2018.pdf
- resultaat 2018 en begroting 2019.pdf

Sociale dienst
2 2019_OR_00052 Welzijn - Vereenvoudiging Sociale Tarieven 

binnen wijkteams en sociale dienst - 
Goedkeuren

2 - 2019_OR_00052 - Welzijn - Vereenvoudiging Sociale Tarieven binnen wijkteams en sociale dienst - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Sophie Desender

Beknopte samenvatting
In het bestuursakkoord Beste Stad van Vlaanderen zetten we in op een gerichte en efficiënte 
bestrijding van armoede en op sociale vooruitgang voor de steeds kwetsbaardere lagere 
middenklasse. Daarom willen we de voorwaarden voor toekenning van rechten binnen onze diensten 
en producten vereenvoudigen en ruimer gaan toepassen. Daarbij wordt niet langer gekeken naar 
iemands statuut maar naar zijn of haar reëel beschikbaar inkomen.
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Beschrijving
Aanleiding en context
In het bestuursakkoord Beste Stad van Vlaanderen zetten we in op een gerichte en efficiënte 
bestrijding van armoede en op sociale vooruitgang voor de steeds kwetsbaardere lagere 
middenklasse. Daarom willen we de voorwaarden voor toekenning van rechten binnen onze diensten 
en producten vereenvoudigen en ruimer gaan toepassen. Daarbij wordt niet langer gekeken naar 
iemands statuut maar naar zijn of haar reëel beschikbaar inkomen.

We verwijzen naar hoofdstuk 5 van het bestuursakkoord:

“Een stad met de sterkste verbondenheid in diversiteit, de minste armoede en zonder eenzaamheid 
(...)

Een sociaal beleid dicht bij de mensen betekent dat we blijven inzetten op het verlagen van drempels 
en vergroten van de toegang (...)

Een groeiende, kwetsbare groep in de Kortrijkse samenleving zijn de alleenwonenden en 
alleenstaande mama’s of papa’s. Het gaat over 4 op 10 Kortrijkse huishoudens. Die mensen zijn soms 
bijzonder kwetsbaar: met één inkomen moeten ze het huishouden beredderen terwijl hun basiskosten 
quasi even hoog zijn. Die mensen worden vandaag te weinig bereikt door stad en OCMW. Daarom 
proberen we voor deze groep meer systematisch een sociaal onderzoek te doen waardoor ook zij 
maximaal gebruik maken van bepaalde rechten of voordelen (…)

Hetzelfde voor alle mensen die de facto in armoede leven maar op weinig of geen steun kunnen 
rekenen: mensen met een bijzonder laag loon uit arbeid, mensen die uit een faillissement komen, 
zelfstandigen die het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden: al deze Kortrijkzanen 
komen in aanmerking – via een eenvoudig en discreet sociaal onderzoek – voor de vele maatregelen 
van onze stad én van bovenlokale overheden. We voeren dus ook een beleid ter ondersteuning van de 
lagere middenklasse, de schepen van Sociale Zaken wordt schepen van Sociale Vooruitgang.”

Concreet willen we:

1) Onderbescherming ( = non take up van rechten) tegen gaan door:

- Inwoners uit onze stad beter te informeren over de sociale voordelen waar ze recht op hebben.

- Het opnemen van deze rechten drastisch te vereenvoudigen, zowel voor de rechthebbende (heldere 
communicatie) als voor de betrokken maatschappelijk werker en dienst (heldere procedure met 
dezelfde voorwaarden voor het divers aanbod aan dienstverlening).

2) Maximale rechtenuitputting voor de steeds groter wordende groep lagere middenklasse, vaak 
werkende mensen, die het desondanks moeilijk hebben om het einde van de maand te halen (cfr. 
onderzoek van Mathias Somers). Dit doen we door:

- Toekenning sociale voordelen op basis van het reëel beschikbaar inkomen, in plaats van op statuut 
(bv. leefloon).

- Heldere en éénduidige voorwaarden voor alle eigen dienstverlening.

- Betere en gerichte communicatie over de voordelen, de kortingscategorieën en de hieraan 
verbonden voorwaarden.

- Een uitbreiding, naar onze wijkcentra toe, die de tarieven zelf zullen kunnen bepalen en toekennen 
waardoor een burger op diverse plaatsen terecht kan met zijn vraag.
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Op heden is het een kluwen van voorwaarden om rechten te openen op diverse diensten/producten 
binnen onze stad. We willen met onderstaand voorstel komen tot éénduidige afspraken voor wat 
betreft zowel de terminologie als de voorwaarden verbonden aan de verschillende tarieven. Hierbij zijn 
we gestart vanuit de verschillende voorwaarden die op heden verbonden zijn aan de producten 
waarvoor een sociaal tarief kan worden toegekend.

Hierbij kijken we uitsluitend naar de diensten/producten die geen beslissing van het Bijzonder Comité 
van de Sociale Dienst vereisen.

Uit de evaluatie van het pilootproject – experiment met de Uitpas als identificator voor de 
verschillende tarieven in het sociaal restaurant VORK en bij Effect vzw – is gebleken dat dit positief 
werd ervaren. Hierdoor kan deze werkwijze uitgebreid worden naar de wijkcentra.

Alvorens we deze werking toepassen willen we de voorwaarden gelijkstellen en eenvoudiger maken.

De correctie op het kadastraal inkomen of huur bij het bepalen van het sociaal tarief vervalt hierdoor.

Vooral het bedrag van het kadastraal inkomen, dat hopeloos verouderd is, leidt tot wrevel.

We willen onderstaand voorstel toepassen vanaf 01.09.2019 in onze eigen diensten. Vervolgens willen 
we in gesprek gaan met andere aanbieders van onze stad om mee dezelfde voorwaarden te volgen.

Het gaat in eerste instantie over de eigen dienstverlening meer bepaald:

 Maaltijden                                                             
 Maaltijden aan huis                                              
 Pedicure: basis 30 minuten                                
 Gezichtsverzorging                                               
 Epileren (3 zones)                                                 
 Douche/bad                                                           
 Wasmachine met bediening                              
 Wasmachine zonder bediening                         
 Droogkast met bediening                                    
 Droogkast zonder bediening                              
 Kapsalon: watergolf, brushing, plix                  
 Kapsalon: enkel knippen                                     
 Voedingsadvies: 1e gesprek                                
 Voedingsadvies: vervolggesprek                       
 Manicure: knippen, vijlen nagels                      
 Manicure: lakken nagels                                     
 Personenalarmtoestel: bedrag per maand    
 Taxibon: 80+-er of 75-79j: sociaal tariefgerechtigd of jonger: soc tarief en visuele of fysieke 

beperking. Max. 10 bonnen/maand.
 Vork

Ook het vrijetijdsaanbod van de uitpas hoort hieronder maar hier hebben we maar (voorlopig) 2 
tarieven: standaard en sociaal tarief. 

Argumentatie
We stellen een eenvoudig toekenningsmechanisme voor met de Uitpas als identificator om 
doorgedreven onderzoek, waar dit niet nodig is, te vermijden.  Dit systeem laat toe aan 
maatschappelijk werkers van de sociale dienst, het sociaal huis, de woorzorgverleners en de 
ergotherapeuten om eenvoudig een sociaal tarief toe te kennen aan burgers.  We hopen hiermee de 
drempel te verlagen, vertrouwen in te winnen en een eventuele hefboom te zijn naar verder 
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hulpverlening indien dit nodig zou blijken.  

Het standaardtarief is er voor elke Kortrijkse burger die niet voldoet aan onderstaande 
voorwaarden.  

Het sociaal tarief wordt toegekend aan mensen met een laag inkomen. Hierbij leunen we op het 
onderzoek van de verhoogde tegemoetkoming (VT) van de mutualiteiten cfr. identificatie etiket of 
klever. Het sociaal tarief is bijgevolg het tarief dat we toekennen aan mensen die een verhoogde 
tegemoetkoming hebben of die voldoen aan de inkomensvoorwaarden van de verhoogde 
tegemoetkoming.  Meer bepaald dit zijn de burgers waar het VT-recht nog niet is toegekend omdat 
het niet onderzocht is of hetzij nog geen toekenning mogelijk is daar de referentieperiode van 1 jaar 
nog niet voorbij is.  Als bijlage 2 een toelichting rond de werkwijze van toekenning van een verhoogde 
tegemoetkoming.  

Indien de burger geen recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming of dit tarief is voor de burger 
niet betaalbaar dan hanteren we onderstaande inkomstengrenzen om na te gaan of er recht is op het 
sociaal tarief hetzij het extra sociaal tarief.  We houden hierbij rekening of een burger huurt aan een 
sociale bouwmaatschappij.  LET OP Geen sociaal verhuurkantoor!

 Alleenstaande Samenwonende Personen met gezinslast
Standaardtarief € 1274,74 of meer € 849,82 of meer € 1756,76 of meer
Sociaal tarief:
Leefloon + 40% en geen 
sociale woning

Max. € 1274,73 Max. € 849,81 Max. € 1756,75

Extra sociaal tarief:
Leefloon + 20% en geen 
sociale woning

Max. € 1092,62 Max. € 728,41 Max.  € 1505,78

Noot: Bij verhoogde tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met het bruto belastbaar 
inkomen.  Om tot het netto belastbaar inkomen te komen trekken we gemiddeld 20% hiervoor af.  
Omgerekend leunt dit bedrag nauw aan bij het leefloon + 40%.  

Persoon heeft geen (correcte) klever of de persoon heeft de referteperiode van één jaar nog niet 
bereikt, dan gebeurt de aantoonbaarheid van bovenstaande bedragen via een eenvoudig 
rekeninguittreksel. Bij de aanvraag geven de aanvragers ook goedkeuring voor de controle hierop in 
de kruispuntbank.

Een inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming (IVT en IT) worden als inkomsten 
beschouwd gezien er bij een zorgnood een basisondersteuningsbudget (BOB) kan aangevraagd 
worden.  Door met deze inkomsten rekening te houden werken we analoog met de toekenning van de 
verhoogde tegemoetkoming en de belastingen.  

Met Kinderbijslag/Groeipakket houden we geen rekening voor de berekening van het beschikbare 
inkomen.  

We vragen een verklaring op eer inzake de spaargelden.  Indien deze onder het vrijgesteld bedrag 
van het leefloon vallen, namelijk onder € 6200, stellen we voor om hiermee geen rekening te houden.  
Beschikt men over meer spaargelden dan is er geen recht op het sociaal tarief of het extra sociaal 
tarief.

Indien een burger een sociale woning huurt dan heeft hij geen recht op de categorie waarin zijn 
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inkomen valt maar op de categorie hoger.    We houden geen rekening met de huurpremie die 
iemand krijgt voorafgaand aan de toekenning van een sociale woning.  

Het extra sociaal tarief is het tarief dat we toekennen aan mensen die zich in een feitelijke situatie 
van armoede bevinden.
Meer bepaald burgers die zich bevinden in onderstaande situaties:

-        Leefloon/ steun equivalent leefloon

-        leefloon + 20%

-        interne of externe collectieve schuldenregeling

-        interne schuldbemiddeling (LET OP Geen budgetbeheer)

-        Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

Het onderzoek van dit tarief gebeurt hoofdzakelijk door de betrokken maatschappelijk werker in de 
sociale dienst waar de burger in begeleiding is.  Indien de burger niet gekend is gebeurt het 
onderzoek door het sociaal huis of het wijkcentrum (de woonzorgverleners of de ergotherapeuten).   

Aanvullingen
We zouden de tarieven toekennen voor 1 jaar analoog met de toekenning van leefloon gezien daar 
ook de rechten toegekend worden voor 1 jaar.  
Afwijkingen kunnen steeds toegekend worden mits sociaal verslag via het Bijzonder Comité van de 
Sociale Dienst.  

Indien zou blijken dat een burger zich toch niet in een feitelijke situatie van armoede bevindt dan 
hebben wij het recht om het toegekende tarief te herzien.  We zouden voorstellen om geen KI 
beperking in te voeren van 1350 euro gezien we analoog willen werken met de uitpas.  Dit zou 
eigenlijk betekenen dat we aan Vlaanderen moeten vragen om een voorwaarde bij op te nemen.  Ook 
bij de andere uitpasverdeelpunten die niet het mandaat hebben om naar KI te vragen bv. bib, 
schouwburg,…  Om na te gaan over hoeveel mensen het hier gaat, hoe groot de groep is, vragen we 
in het eerste jaar een verklaring op eer hoeveel het KI/huurprijs is.  Na 1 jaar willen we dan bekijken 
hoe groot deze groep is en gaan we na of we onze standaardvoorwaarden moeten aanpassen.  Hierbij 
komen we tegemoet aan de vraag naar het nemen van steekproeven en willen we iedereen 
bevragen.    

Nog verder op te volgen na goedkeuring van voorstel:
- Voor de toekenning in de wijkcentra is de volledige toegang tot de Kruispuntbank nodig voor de 
woonzorgverleners en ergotherapeuten. 

- Aanpassing van het thuiszorgreglement: oude voorwaarden zijn toegekend op basis van sociaal 
tarief  + bepaalde zorgscore .    Dit vraagt overgangsmaatregelen voor de bestaande toekenningen. 
Nieuwe aanvragen kunnen direct in nieuwe procedure behandeld worden.

- Producten thuiszorg (Maaltijden aan Huis + Persoonlijk Alarm) werken ook met de (oude) 
voorwaarden sociaal tarief en extra sociaal tarief. Ook hier is communicatie naar cliënt en tijd voor 
bewijsvoering nodig. Het is de woonzorgverlener (maaltijden aan huis) en de ergotherapeut 
(persoonlijk alarm) die toekent.

-  Verdere afstemming met andere diensten binnen Kortrijk. 
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-  Op heden wordt bij een tijdelijke werkervaring automatisch het extra sociaal tarief toegekend.  We 
stellen voor om ook voor deze mensen bovenstaande werking toe te passen. 

- Eenvoudige communicatie naar burgers toe en een flowchart naar medewerkers.

 

Deze nota kwam tot stand na uitgebreid overleg binnen het Vast Bureau en het Bijzonder Comité voor 
de Sociale Dienst.

Er is op dinsdag 18/06 een uitgebreide toelichting gegeven aan het BCSD. Vanuit het BCSD werden 
gevraagd voldoende aandacht te hebben voor wijkgericht aanvragen, zelfstandigen in moeilijkheden, 
administratieve vereenvoudiging voor de maatschappelijk werkers, waar mogelijk automatisering van 
rechten of van verlenging.  Alle fracties binnen het BCSD gaan akkoord met deze nota. De nota zorgt 
voor extra uitputting van rechten, inzet op participatie van mensen, toegang tot dienstverlening, 
vereenvoudiging in toekenning.

Regelgeving bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.

Besluit
Punt 1
om de toekenningsvoorwaarden als volgt goed te keuren

Standaardtarief voor elke inwoner van Kortrijk*
    •Geen voorwaarden

Sociaal Tarief voor inwoners van Kortrijk met een laag inkomen
    •Standaardvoorwaarde: verhoogde tegemoetkoming (VT), aan te tonen met een    
      klever van de mutualiteit

    •Indien geen verhoogde tegemoetkoming: inkomen lager dan bedrag    
      leefloon +40%, op basis van inkomensonderzoek EN geen huurder sociale    
      woning.
         !!!!  Indien wel sociale woning => standaardtarief

Extra Sociaal Tarief voor inwoners van Kortrijk die feitelijk in armoede leven
     •Standaardvoorwaarden (OF):
             - Leefloon of equivalent leefloon
             - Interne of externe collectieve schuldenregeling
             - Interne Schuldbemiddeling
             - Lokaal Opvanginitiatief

      •Indien geen standaardvoorwaarde: inkomen lager dan bedrag leefloon +20%,       
       op basis van een inkomensonderzoek EN geen huurder sociale woning
          !!!! Indien wel sociale woning => sociaal tarief

DUURTIJD
•Het sociaal tarief en het extra sociaal tarief wordt toegekend voor 1 jaar.

 *inwoner van Kortrijk = domicilie
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Bijlagen
- 190519 Flow sociale tarieven Powerpoint.pdf

Beschut en sociaal omkaderd wonen
3 2019_OR_00050 Verhuren van sociale woningen vallend onder 

Sociaal Huurbesluit  - Opmaak 
overeenkomsten en reglementen naar 
aanleiding van nieuwe sociale flats te 
Bellegem en afstemmen bestaande 
reglementen - Goedkeuren

3 - 2019_OR_00050 - Verhuren van sociale woningen vallend onder Sociaal Huurbesluit  - Opmaak overeenkomsten en reglementen naar aanleiding van nieuwe sociale flats te Bellegem en afstemmen bestaande reglementen - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Verhaeghe

Beknopte samenvatting
Het OCMW bouwde, aanpalend aan het woonzorgcentrum, 24 sociale flats. Deze flats vallen onder de 
regelgeving van het Sociaal Huurbesluit. De minister keurde het voorstel mbt het lokaal 
toewijzingsreglement goed, waardoor de voorrangsgroepen bepaald zijn. 

 

De basisdocumenten- en reglementen voor de verhuring van de flats werden opgemaakt en worden 
ter goedkeuring voorgelegd. We beschikken naast deze flats over sociale flats in Overleie, Dam en De 
Nieuwe Lente. Om de uniformiteit in werken te behouden, worden deze reglementen mee aangepast. 
We stellen voor deze overeenkomsten en reglementen goed te keuren. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Medio 2019 zijn de nieuwe sociale flats in Bellegem instapklaar. De regelgeving Sociaal Huurbesluit 
bepaalt de modaliteiten rond de doelgroep, de huurovereenkomst en het intern huurreglement. Om 
het samenleven zo vlot mogelijk te laten verlopen, kennen we daarnaast nog een reglement van 
inwendige orde met een aantal gedrags-, leef- en huiselijke regels die de netheid en de veiligheid van 
het gebouw moeten garanderen.

De VMSW bepaalt het model van huurovereenkomst. Het overnemen van dit document is 
verplicht.

Het intern huurreglement biedt een samenvatting van de wetgeving vanuit het Kaderbesluit sociale 
huur. Zowel dit document als het reglement van inwendige orde kent een aantal wijzigingen ten 
opzichte van de bestaande documenten die we gebruiken voor de overige sociale woningen.

Wijzigingen intern huurreglement:

- de nieuwe sociale woningen met bepaling voorrangsgroepen voor Bellegem werden opgenomen

- de verwijzingen naar de wettelijke bepalingen van het Kaderbesluit en linken naar de website 
werden uitgebreider toegevoegd

- de contactpersonen en manier van contactname bij vragen werd bijgevoegd

- de bepalingen rond ‘beslissing en verhaal’ werden uitgebreider verwoord

- de bepalingen rond opzegging van de huurovereenkomst werden bijgevoegd
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Wijzigingen reglement inwendige orde:

- het standpunt rond houden van dieren, onder strikte voorwaarden

- de bestaande artikels werden uitvoeriger besproken zodat het voor de huurder duidelijker is wat de 
verwachtingen zijn  

We stellen voor om de huurovereenkomst en het gewijzigde intern huurreglement met onmiddellijke 
ingang voor al onze sociale woningen vallend onder het Kaderbesluit sociale huur in voege te laten 
treden.

We stellen voor om het reglement inwendige orde toe te passen voor de sociale woningen te 
Bellegem, en enkel de clausule over het houden van dieren toe te voegen aan de bestaande 
reglementen inwendige orde voor de overige sociale woningen vallend onder het Kaderbesluit. In het 
najaar worden de bestaande reglementen inwendige orde van Dam, Overleie, De Nieuwe Lente en De 
Zon naar klare taal omgezet en teruggekoppeld ter goedkeuring naar de raad. Gezien het reglement 
concrete afspraken voor huurders omvat, is het aangewezen om dit zo bevattelijk mogelijk op te 
stellen.

Binnen de doelgroep bepaald door het Kaderbesluit, hanteren we voorrangsgroepen. Deze werden 
voorgelegd in het CBS en intussen goedgekeurd door de minister.

Voorrangsgroepen

- Gezien de flats aangepast zijn aan de noden van een persoon met een handicap, beschikt deze 
doelgroep over een voorrangsrecht.

- 20 flats zijn prioritair voorbehouden voor de doelgroep senioren

- 4 flats zijn prioritair voorbehouden voor personen met een multi-problematiek

We verwijzen naar het schema in bijlage waarin de voorrangsgroepen nader omschreven worden.

Argumentatie
Nieuwe en gewijzigde overeenkomsten/reglementen dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden 
aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 

Regelgeving bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De overeenkomsten en reglementen van het sociaal wonen vallend onder het Sociaal Huurbesluit en 
de beslissing van de minister rond het toewijzingsreglement dienen ter goedkeuring voorgelegd te 
worden aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vanuit regelgeving Kaderbesluit sociaal wonen. 

Besluit
Punt 1
akkoord te gaan met het in gebruik nemen van de huurovereenkomst, het intern reglement en het 
reglement van inwendige orde voor de sociale woningen te Bellegem, Zomerplein 2 en 3, en dit met 
onmiddellijke ingang. 

Punt 2
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akkoord te gaan met de gewijzigde huurovereenkomst en intern reglement voor de sociale woningen 
in Dam, Overleie en De Nieuwe Lente te gebruiken met onmiddellijke ingang, om de uniformiteit 
tussen de sociale woningcomplexen te waarborgen. 

Punt 3
akkoord te gaan om de clausule rond het houden van dieren in de bestaande reglementen van 
inwendige orde voor Dam, Overleie en De Nieuwe Lente op te nemen, met onmiddellijke ingang.

Punt 4
acte te nemen van de goedkeuring van het lokaal toewijzingsreglement waarin de voorrangsgroepen 
bepaald werden.

Bijlagen
- Sociale Huurovereenkomst.pdf
- Intern huurreglement sociaal wonen.pdf
- Bijlage 1 IHR.pdf
- Bijlage 2 IHR.pdf
- Bijlage 3 IHR.pdf
- Reglement inwendige orde sociaal wonen.pdf
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