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Toewijsreglement assistentiewoningen Maartenoom
Goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 19/12/2013

1.

Wettelijke bepalingen

De assistentiewoningen vallen onder de toepassing van het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en van
het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012 betreffende de groepen van
assistentiewoningen.
De groep van assistentiewoningen Maartenoom is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid
onder het nr. CE1835.
2.

Toepassingsgebied

Maartenoom telt 40 woongelegenheden, allen gelegen op het Marktplein 2–4 te Koksijde.
3.

Inschrijving
3.1 Inschrijvingsvoorwaarden


Leeftijdsvoorwaarde
De kandidaat-bewoner moet de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben op het moment van
inschrijving. Wanneer er sprake is van een koppel, is het voldoende als één van beide 65
jaar is.
Hiervan kan enkel afgeweken worden na uitdrukkelijke goedkeuring door het Comité
Sociale Dienst en rekening houdend met de wettelijke bepaling dat maximaal 25 procent
van het totale aantal erkende assistentiewoningen van de groep kan bewoond worden
door personen jonger dan 65 jaar.



Zelfredzaamheid
Een kandidaat-bewoner moet voldoende zelfredzaam zijn om zelfstandig zijn leven te
organiseren. In geval het om een koppel gaat, moet minstens één van beiden zelfredzaam
zijn. Hiervoor dient een verklaring te worden ingevuld door de huisarts.
Iemand is niet zelfredzaam als hij beantwoordt aan één (of meerdere) van onderstaande
profielen:
1. Wassen
Moet volledig worden geholpen om zich te wassen, zowel boven als onder de gordel.
2. Kleden
Moet volledig worden geholpen om zich te kleden, zowel boven als onder de gordel.
3. Verplaatsen
3.1 heeft volstrekt hulp van derden nodig om op te staan en zich te
verplaatsen.
3.2 is bedlegerig of zit in een rolstoel en is volledig afhankelijk van anderen
om zich te verplaatsen.
4. Toiletgebruik
4.1 moet volledig worden geholpen om naar het toilet te gaan of zich te
reinigen.
4.2 kan niet naar het toilet gaan en evenmin op de toiletstoel.
5. Continentie
Is incontinent voor urine en faeces.
6. Eten
6.1 heeft gedeeltelijk hulp nodig tijdens het eten of drinken.
6.2 patiënt wordt gevoed.
7. Oriëntatie in tijd en ruimte
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8.

7.1 is occasioneel gedesoriënteerd.
7.2 is voortdurend gedesoriënteerd.
Rusteloosheid
8.1. is occasioneel rusteloos.
8.2. is voortdurend rusteloos.

Bij twijfel zal, naast de verklaring van de huisarts, door een bevoegde maatschappelijk
werker een BEL-score worden opgemaakt. Een score hoger dan 35, betekent dat men
zeer hulpbehoevend is en dat een serviceflat geen geschikte oplossing is.
Iemand die verblijft in een woonzorgcentrum wordt verondersteld niet meer zelfstandig
te kunnen wonen en kan in dergelijk geval niet ingeschreven worden.


Lokale binding
Men moet voldoen aan één van volgende voorwaarden:
▪
Gedomicilieerd zijn in de gemeente Koksijde.
▪
Een bloed- of aanverwant in de eerste of de tweede graad die in de gemeente
Koksijde gedomicilieerd is.
▪
Gedurende de laatste 15 jaar, 10 jaar in Koksijde gedomicilieerd zijn geweest.
Voor koppels volstaat het als één van beide aan deze voorwaarde voldoet.

3.2 Inschrijvingsprocedure
Bij de vraag naar inschrijving wordt een aanvraagformulier ingevuld waarbij bepaalde
persoonsgegevens van de kandidaat-bewoner worden opgevraagd.
Een kopie van de identiteitskaart van de kandidaat-bewoners moet bijgevoegd worden aan het
aanvraagformulier teneinde de aanvraag als volledig te kunnen beschouwen.
Een kandidaat-bewoner zal ingeschreven worden op de wachtlijst op de datum dat aan alle
inschrijvingsvoorwaarden wordt voldaan.
Indien de kandidaat-bewoner niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde, namelijk de leeftijd van 65
jaar nog niet heeft bereikt, zal de vraag tot inschrijving aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst
voorgelegd worden. De woonassistent maakt hiertoe een omstandig sociaal verslag op met
omschrijving van de familiale, financiële, fysische, psychische, medische en sociale situatie van de
kandidaat. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist of de kandidaat opgenomen wordt op
de wachtlijst.
Na de inschrijving ontvangt de kandidaat-bewoner een inschrijvingsbewijs met vermelding van de
dag van inschrijving.
3.3 Wachtlijst
Er wordt met 2 wachtlijsten gewerkt:

Effectieve wachtlijst
Op deze wachtlijst wordt men ingeschreven als men bereid is onmiddellijk te verhuizen als
een flat vrijkomt.

Preventieve wachtlijst
Wie zich preventief inschrijft, wordt op deze wachtlijst geplaatst en wordt niet
gecontacteerd als een flat vrijkomt. De kandidaat-bewoner moet zelf contact opnemen
met de verantwoordelijke als hij/zij wenst opgenomen te worden op de effectieve
wachtlijst.
3.4 Schrapping
Een kandidaat wordt geschrapt van de wachtlijst in volgende gevallen:

niet meer voldoen aan de inschrijvings- en toewijzingsvoorwaarden.

als de kandidaat zelf wenst geschrapt te worden.
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als er geen gevolg gegeven wordt op de herinneringsbrief naar aanleiding van de
actualisatie.

na een tweede keer een toewijzing te hebben geweigerd.

als de kandidaat in een woonzorgcentrum is opgenomen
De kandidaat wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de schrapping van de wachtlijst.
4.

Toewijzing
4.1 Toewijzingsvoorwaarden
Deze zijn dezelfde als de inschrijvingsvoorwaarden.
4.2 Toewijzingsregels
De chronologie van de inschrijving op de effectieve wachtlijst wordt gerespecteerd.
Een kandidaat mag 1x weigeren, met behoud van zijn plaats op de wachtlijst. Bij een tweede
weigering wordt de kandidaat geschrapt.
4.3 Voorrangsregels
De assistentiewoningen 2 GV03 en 4 GV03 zijn volledig aangepast aan rolstoelgebruikers (bredere
doorgangen, aangepast keuken- en badkamermeubilair, …). Voor deze woningen wordt er dus
voorrang gegeven aan kandidaat-bewoners die zich binnenshuis steeds verplaatsen met een rolstoel
of een rollator.
4.4 Versnelde toewijzing
In geval van mensonwaardige leefomstandigheden kan in hoogst uitzonderlijke gevallen voorrang
gegeven worden aan een kandidaat-bewoner. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist
hierover op basis van een omstandig sociaal verslag opgemaakt door de woonassistent.

