UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD

Provincie VLAAMS-BRABANT
OPENBAAR CENTRUM VOOR

Zittingvan

MAATSCHAPPELIß WELZIJN

9 mei 2016.

1540 HERNE
Aanwezig: RICOUR Carina, voorzitter
CAERS Wini, DELEYE An, HEGEMANN Franz-Josef,
MEULENIJSER Annie, Van CUTSEM Guido, VANAUDENHOVE Marc,
VAN DEN BOSSCHE Sonja, VIERENDEELS Arlette - leden
SERGOORIS Patrick , secretaris

DAGORDE: Nieuwe doorgangswoning 1't" verdieping Dominikanessenklooster , Heilige Geeststraat
Huishoudelijk reglement: goedkeuring.

-

De Raad,
Overwegende dat het OCMW een nieuwe doorgangswoning heeft ingericht op de l't'verdieping van het

Dominikanessenklooster

;

Overwegende dat het aangewezen is om een huishoudelijk reglement op te stellen voor deze doorgangswoning

;

Overwegende dat het OCMW deze doorgangswoning wenst terbeschikking te stellen in het kader van
maatschappelijke dienstverlening voorzien in de organieke wet van I juli 1976 bettreffende de OCMW's,

inzonderheid artikel

1 en

hoofdstuk IV

;

Overwegende dat deze terbeschikkingstelling niet valt onder de reglementering van de algemene huurwetgeving

Gelet op het voorstel en de bespreking

;

;

Gelet op het OCMW-decreet van 1911212008

BESLUIT:
Art.l:

éénparig.

Het huishoudelijk reglement " Doorgangswoning
in bijlage, wordt goedgekeurd.

Art.2: Dit huishoudelijk reglement is van kracht vanaf

Art.3: Dit reglement zal bekend

I't' verdieping Dominikanessenklooster ", zoals gevoegd
10 mei 2016.

gemaakt worden.

Art.4.: Deze beslissingzal vermeld worden op de overzichtslijst
artikel 254 van het OCMW-decreet van 1911212008.

van Raadsbeslissingen overeenkomstig

Namens de Raad,

De secretaris

(g) P.SERGOORIS
Voor eensluidend afschrift
De secretaris

P.SERGOORIS

De voorzitter

(g) . RICOUR
De voorzitter

C. RICOUR

.

HU

ISHOU DELIJ K REGTEMENT "DOORGANGSWONI NG''
I

ste

vs¡dieping Dominikonessenkloosler
OCMW

HOOFDSTUK

Art.

I.

HERNE

ALGEMEEN

I

Het OCMW Herne met odministrotieve zetel te 1540 Herne, Edingsesteenweg Bo, , kon
overeenkomstig zijn opdrocht, tijdelijk onderdok verschoffen in een doorgongswoning ols
dienstverlening in noturo (ortikel I von de orgonieke wet von B juli 1976 betreffende de
open bore centro voor mootschoppel'rjk welzijn) .
HOOFDSTUK

2. TOEWIJZING VAN DE WOONGELEGENHEID

Arl.2
De toewijzing wordt bepoold door:

.
.
.

de beschikboorheid von de doorgongswoning op het momenl von de oonvroog;
de context von de hulpvroger;
de hoogdringendheid von de hulpvroog;

De begunsligde verkloort zich voorofgoondelijk okkoord met het huishoudel'rjk reglement.

Art.3
De begunstigde ontvongl een beslissing.

De beslissing vermeldt de duur von
ofschrift von dit reglement.
HOOIDSTUK

Arl

3.

de dienstverlening, de moondelijkse b'rjdroge en een

DUUR EN BEEINDIGING VAN HET VERBTIJF

4

De dienstverlening wordt toegekend voor de hoogstnoodzokelijke t'rjd en in ieder gevol voor
een moximum von 3 moonden. lndien noodzokelijk is deze termijn verlengboor met nog eens
3 moonden mits beslissing von de Rood voor Mootschoppelijk Welzijn.

Het verbl'rjf in de doorgongswoning is t'rjdelijk. De bewoner verbindt er zich toe intensief te
zoeken noor een ondere woongelegenheid.
Art.5
Gezien de vorm von deze dienstverlening, kon de bewoner de woniÁg opzeggen no onderling
overleg met het ocmw en mits een opzeggingsterm'rjn vonT dogen. De opzegging gebeurl vio
een oongetekende brief of tegen een ontvongstbew'rjs.
De dienstverlening wordt eenz'rjdig door het ocmw beëindigd met een opzegtermijn von ocht

dogen:

.
.

ols de begunstigde longer don 5 ooneengesloten dogen niet meer
oonwezig wos in de doorgongswoning

ols de begunstigde strofbore feiten of inbreuken op dit reglement

pleegt
De Rood voor Mootschoppelijk Welzijn beslist, op voorstelvon de mootschoppelijkwerker, over
de stopzetting von het verblijf in een doorgongswoning. De begunstigde ontvongt von deze
beslissing een kennisgeving. lndien h'rj niet okkoord is met de beslissing, is beroep mogelijk is bij
de orbeidsrechtbonk.

HOOFDSTUK 4 . BIJDRAGE VAN DE BEGUNSTIGDE

Art. ó

De moondelijkse bijdroge bedroogt l/3 von het leefloon ols persoon die somenwoont met
gezin
Op 9 mei 201 ó is dit l/3 von I .,l33,85 euro = 377 ,95 euro per moond= 12,19 euro per dog.
Deze bijdroge wordt dus telkens oongepost ols het leefloon wordt oongepost.
De vermelde prijs omvot zowel de kosten voor de woning ols de kosten von een normool
verbruik von energie en woler. lndien het verbruik von energie en woter obnormool hoog

z'ljn,

wordt een toeslog gevroogd overeenkomstig het meerverbruik.
lndien slechts een gedeelte von de moond werd verbleven, wordt de bijdroge voor die moond
berekend voor het oontol verbl'ljfdogen voor die moond.
Art.7
De bewoner betoolt moondelijks de b'rjdroge no ontvongst von de foctuur
HOOFDSTUK 5. DIVERSEN

Art.9
Dit reglement

Art.

is

vonof ì0 mei 201ó von toepossing.

10

De Rocrd voor Mootschoppel'rjk Welz'rjn beslist over de toew'ljzing of be,äindiging von een
doorgongswoning. ofwijkingen op of hezieningen von hei huishoudel'rjk reglement.

ln dringende gevollen beslist de voorzitter. Deze

beslissing

von de voozitter moet op de

eerstvolgende Rood voor Mootschoppel'rjk Welzijn worden bekrochtigd.

Art.l

I

:

Bepolingen voor de bewoners von de doorgongswoning

Enkel de personen vermeld in de beslissing von het ocmw, mogen
doorgongswoning verblijven.
Hei is dus verboden overnochtingen oon vrienden of fomilie oon te bieden.
Bezoekers zijn enkel toegeloten lussen 8.00 uur en 22.00 uur.

in

de

2

De bewoner verbindt zich ertoe de doorgongswoning ols een goed huisvoder te
gebruiken en te onderhouden.
Zowel bij de ingebruiknome ols bij het verloten von de woning ondertekenen en
onivon gen beide portijen de plootsbeschr'rjvin g,
De bewoner brengt geen wijzigingen oon in de woning of de inboedel.

3.

De bewoner verwittigt het ocmw onmiddell'ljk von schode oon de woning of de
inboedel. Alle herstellingen gebeuren uitsluitend door medewerkers von het ocmw. De
herstellingskosten voor normole slijtoge, ouderdom, gebrek in de woning of overmocht
zijn ten loste von het ocmw. Herstellingskosten voor schode veroozookt door de
bewoner, foctureert het ocmw oon de bewoner.

4

De bewoner ontvongt ì poor sleufels von de doorgongswoning ( olgemene ingong,
ingong doorgongswoning, brievenbus ). Bij verlies dienen de sleutels vergoed te
worden. Enkel het ocmw kon de sleutels loten bijmoken.
De bewoner verleent bezoekrecht oon medewerkers von het ocmw no wedezijds
okkoord en op een ofgesproken dog en uur. De bewoner neemt er kennis von dot het
ocmw een sleutel heeft om toegong te hebben lot de woning.

De bewoner beioolt de bijdroge zools vermeld in de beslissing.
De moondelijkse b'rjdroge in de verbl'rjfskosten wordt binnen de l4 dogen , no ontvongst

von de foctuur, betoold op het rekeningnummer BEó9 0910 00BB 7 678 von het OCMW
Herne, met vermelding von " moond".
6.

Het is niet toegeloten bijkomende verwormingselementen te gebruiken. Het is
verboden sterk ontvlombore en/of ontplofbore producten (vloeiboor en/of in
gosvorm) in het gebouw te brengen.

7

Het gebouw is,door het ocmw vezekerd tegen brond met ofstond von verhool
tegenover olle gebruikers met uilsluiting von schode door kwoodwilligheid. De
inboedel von iedere doorgongswoning is vezekerd.

B

De bewoner houdt zich oon de reglementering inzoke selectieve opholing von hei
huisvuil en zet zelf het huisvuil buiten.

I

Voor het verloten von de woonst mookl de bewoner een ofsprook met de
verontwoordelijke von de doorgongswoning om gezomenl'rjk de formolileiten (ofgeven
sleutels, controle plootsbeschr'rjving,...) te regelen. Zoniet zal het ocmw de
plootsbeschrijving olleen controleren, de sloten von de woning wijzigen en deze kosten
bij de betrokkene verholen.

10.

Blj het verloten von de doorgongswoning neemt de bewoner olle persoonl'rjke
goederen mee. Alle eigendommen von het ocmw blijven in de woning.

il

Er zijn

12

Roken is niet toegeloten in de doorgongswoning.

13.

De olgemene huurwetgeving is niet von toepossing op de doorgongswoning.

geen huisdieren { kotten, honden,...) toegeloten in de doorgongswoning.

Aldus voslgesteld in de zitting von de Rood dd. 9 mei 201ó

De secretoris

De voorzitter

Poirick SERGOORIS

Corino RICOUR

