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Punt 10 :

Beslissing houdende de goedkeuring van de wijziging van het
toewijzingsreglement sociale huurwoningen.

De Raad,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007, houdende de
subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering
van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode,
inzonderheid op de artikelen 25-27;
Overwegende dat het Sociaal Huurbesluit van 12 oktober 2007 toelaat dat een
intergemeentelijk samenwerkingsverband een toewijzingsreglement opstelt voor
sociale huurwoningen;
Gelet op het feit dat de colleges principieel akkoord zijn gegaan met de herziening van
het intergemeentelijk toewijzingsreglement voor de Interlokale vereniging “Regionaal
Woonbeleid Noord-West Brabant”, met de samenstelling en de samenroeping van de
werkgroep;

Overwegende dat de werkgroep voorgesteld heeft om de eerste twee voorrangsregels
samen te voegen en om de woningen die verhuurd worden door een sociaal
verhuurkantoor niet meer onder het toepassingsgebied van het toewijzingsreglement te
laten vallen.
Overwegende dat op 1 augustus 2014 een adviesprocedure plaatsvond met alle
relevante actoren ter bespreking van de wijzigingen van het toewijzingsreglement
voor de gemeenten Asse, Dilbeek, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise en Opwijk
en dat alle relevante lokale huisvestings- en welzijnsactoren gunstig advies gaven;
Overwegende dat de voorrangsregeling er in het gewijzigde ontwerptoewijzingsreglement als volgt uitziet:
- Er zal eerst voorrang gegeven worden aan de kandidaat-huurders die sinds hun
geboorte wonen in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is of aan de
kandidaat-huurders die minimaal 10 jaar in de gemeente waar de toe te wijzen
woning gelegen is, wonen of gewoond hebben.
- Daarna zal voorrang gegeven worden aan de kandidaat-huurders die in de periode
van 6 jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner zijn of geweest zijn van de
gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is.
- Tenslotte zal voorrang gegeven worden aan de kandidaat-huurders die in de
periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner zijn of geweest
zijn van een gemeente uit het intergemeentelijk samenwerkingsverband “Regionaal
woonbeleid Noord-West Brabant” (zijnde de gemeenten Asse, Dilbeek, Kapelleop-den-Bos, Londerzeel, Meise en Opwijk).
De voorrangsregeling van het intergemeentelijk toewijzingsreglement zal niet
langer van toepassing zijn op de toewijzing van huurwoningen door R.S.V.K. De
Woonkoepel en door SVK Webra.
Gelet op de bespreking in het College van Burgemeester en Schepenen dd. 12 juni
2014.
Gelet op de bespreking in het College van Burgemeester en Schepenen dd. 31 juli
2014.
Gelet op de bespreking in het College van Burgemeester en Schepenen dd. 7 januari
2015.
Na beraadslaging,
Met 23 ja-stemmen , (Algemeen stemmen) ;
BESLUIT :
Artikel 1. :
De gemeenteraad verklaart akkoord te gaan met het gewijzigde toewijzingsreglement
voor sociale huurwoningen.
Artikel 2. :
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de Interlokale vereniging "Regionaal
woonbeleid Noord-West Brabant" (Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik) die dit
reglement voor goedkeuring zal overmaken aan de bevoegde minister.

Artikel 3 :
Het reglement zal krachtens artikel 186 van het gemeentedecreet op de gemeentelijke
website worden bekendgemaakt.
Artikel 4. :
Deze beslissing zal worden meegedeeld aan de heer Gouverneur van VlaamsBrabant.

Aldus beslist in voormelde zitting.
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