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Beschrijving

Aanleiding en context
» Het lokaal toewJjzingsreglement voor ouderen werd goedgekeurd

o door de gemeenteraad op 29/06/2015
o door de minister op 20/10/2015

• In het lokaal woonoverleg van 29/9/2017 werd het lokaal toewijzingsreglement geëvalueerd
o Toepassing: de voorrangsregel werd tot nu toe slechts toegepast bij toewijzing van de

nieuwe bungalows te Kapelmeers in Podkapdie (eind 2015): 6 van de 9 bungalows
zijn verhuurd aan 65+'ers, De andere woningen die werden opgenomen in het LTR

zijn nog niet opnieuw verhuurd:
• 6 bungalows Boterbloemstraat/ Langemark werden verhuurd tussen 1994 en

2010, Alle huurders zijn thans 65+
• 2 woningen in de Kerkstraat te Madonna zijn sedert 01/04/2013 verhuurd aan

niet 65+'ers.

• 2 appartementen te St-Juliaan. l appartement is verhuurd aan 65+-er vanaf

01/11/2012.
o In artikel 2 staat dat woningen bij voorrang worden toegewezen aan kandidaat-

sociale huurders die minstens 65 jaar zijn, Bij een koppel volstaat het dat één van de
partners minstens 65 jaar is. 65'+ers die samenwonen met hun kind (al dan niet

meerderjarig) kwamen aldus niet in aanmerking. Er wordt voorgesteld om artikel 2
van het lokaal Èoewijzingsreglement aan te passen zodat de woningen ook
toegewezen kunnen worden aan gezinnen met minstens één gezinslid ouder dan 65
jaar,
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Juridische grond
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 12/10/2017 tot reglementering van het sociale

huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode.
• De omzendbrief van 23/01/2014 betreffende de mogelijkheid van een verkote procedure bij

opmaak van een lokaal toewljzingsreglement voor ouderen.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad Is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit

Artikel l
De wijziging in artikel 2 van het lokaai toewijzingsreglement wordt goedgekeurd.

Lokaal toewijzingsreglement voor ouderen:

Artikel l:

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

• sociale verhuurder: de instantie die woningen verhuurt of onderverhuurt overeenkomstig de

bepalingen van titel VII van de Vlaamse Wooncode. De sociale verhuurders in Langemark-

Poelkapelle zijn De Mandel en SVK Woonsleutel,
• Kandidaat-sociafe huurder:

l, de personen die ingeschreven zijn in het inschrijvingsregister, vermeld En artikel 7 van
het Sociaal Huurbesluit

2. de meerderjarige personen/ andere dan vermeld In l)/ die de sociale huurwoning
zuilen betrekken bij aanvang van de huurovereenkomst

3. de persoon vermeld in artikel 2 §1, eerste lid/ 34° c) en d) van de Vlaamse wooncode
op het ogenblik van de toetreding tot de lopende huurovereenkomst.

Artikel 2:

De sociale verhuurder is verplicht om voorrang toe te kennen aan kandidaat-sodafe huurders die
minstens 65 jaar zijn. Bij gezinnen volstaat het dat minstens één gezinslid ouder is dan 65 jaar.

Artikel 3:

De voorrangsregel, waaraan sprake in artikel 2, geldt als een absolute voorrangsregel. Deze

voorrangsregel komt na de absolute voorrangsrege! dat woningen die specifiek zijn aangepast aan de
huisvesting van personen met een fysieke handicap of beperking, bij voorrang worden toegewezen
aan kandidaat-huurders (of een van zijn gezinsleden) met een fysieke handicap of beperking, zoals
vermeid in artikel 19,1° van het Besluit van Vlaamse regering tot reglementering van het sociale
huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode dd. 12/10/2007,

Artikel 4:

De voorrangsregel, waan/an sprake in artikel 2/ is van toepassing op volgende woningen:

tres |Type woning jverhuurder
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BoterbSoemstraat 7, Langemark

|Boterb!oemstraat 8, Langemark

iBoterbloemstraat 9, Langemark

[Boterbloemstraat 10, Langemark

iBoterbioemstraat 11, Langemark

jBoterbioemstraat 12, Langemark

(Kerkstraat 50, Madonna

IKerkstraat 54, Madonna

ESint-Juliaanstraat l bus 0001. SEnt-JuSiaan

[SEnt-Juliaanstraat l bus 0002, Sint-Juliaan

jKapelmeers 26, Poelkapelle

|Kapelmeers 27, Poelkapelle

IKapeSmeers 28, PoelkapeSSe

[Kapelmeers 29, Poeikapelle

[Kapeimeers 30, PoeSkapelle

SKapelmeers 30A, Poelkapelle

|Kapelmeers 31, Poelkapelle

|Kapelmeers 32, Poelkapelle

[Kapelmeers 33, Poelkapeile

Bungalow l slaapkamer

Bungalow l slaapkamer

Bungalow 2 slaapkamers

Bungalow 2 slaapkamers

Bungalow 2 slaapkamers

Bungalow 2 slaapkamers

Gelijkvloerse duowoning, 2 slaapkamers

Geiijkvloerse cfuowoning, 2 slaapkamers

Gelijkvloers appartement, 2 slaapkamers

|Gel)Jkv!oers appartement, 2 slaapkamers

Bungalow 2 slaapkamers

[Bungalow 2 slaapkamers

|Bungalow 2 slaapkamers

IBungaiow 2 slaapkamers

[Bungalow 2 slaapkamers

jBungalow 2 slaapkamers

jBungalow 2 slaapkamers

jBungalow 2 slaapkamers

[Bungalow 2 slaapkamers

!De Mande!

|De Mandel

[De Mandel

|De Mandei

[De Mandel

|De Mandel

|De Mande!

|De Mandei

|De Mandel

SDe Mandei

|De Mande)

|De Mandel

|De Mandel

!De Mande!

!De Mande!

iDe Mande!

jDe Mandel

|De Mandel

iDe Mandel

Artikel 5:

De gemeenteraad belast de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel met de uitvoering van dit
reglement, die de voorrangsregel opneemt in haar intern huurreglement.

Artikel 6:

Het gewijzigde reglement treedt in werking op de eerste dag nadat de gemeente de goedkeuring van
de minister heeft ontvangen. Bij gebreke aan een beslissiing van de minister treedt het reglement in
werking negentig dagen nadat de administratie van de minister (agentschap Wonen-Vlaanderen/
afdeling Woonbeleid) de ontvangst van het toewijzingsreglement heeft gemeld.

Artikel 7:

Het toewijzlngsregiemenfc Is een openbaar document Het reglement ligt ter inzage bij het woonloket
En het gemeentehuis van Langemark-Poelkapelie. Het is ook Eer beschikking op de gemeentelijke
website. Een afschrift van het toewijzingsreglement wordt bezorgd aan de toezichthouder op de
sociale huisvesting/ dit is de Afdeling Toezicht van agentschap Inspectie RWO (Koning Albert II-laan
19 bus 22, 1210 Brussel).

Bijlagen
l. 20150629 Gemeenteraad - lokaal toewijzingsregiement voor ouderen - goedkeur) ng.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting/
Namens de Gemeenteraad
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De secretaris

Sabine De Wandel

De secretaris
Voor eensluidend afschrift

De voorzitter
Alain Wyffeis

De Burgemeester
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