Exploitatiereglement doorgangswoning Anemonenlaan 16 – 8670 Koksijde
Goedkeuring OCMW-raad 19/04/2018
Artikel 1 - De locatie en capaciteit van de doorgangswoning
Locatie: De doorgangswoning is gevestigd in de Anemonenlaan 16 – 8670 Koksijde.
Capaciteit: Er zijn 6 kamers voor alleenstaanden en 1 kamers voor gezinnen
Artikel 2 - De doelgroep - voorwaarden
§1. De woongelegenheden van de doorgangswoning in de Anemonenlaan 16 – 8670 Koksijde staan
open voor personen/gezinnen waarvoor OCMW Koksijde bevoegd is volgens de Wet van
02/04/1965.
EN
§2. Enkel personen in acute woonnood (vb dreigende dakloosheid, zonder onderdak wegens
partnergeweld, doorverwijzing door crisisnetwerk na een nacht in crisis verbleven te zijn,…)
kunnen tijdelijk verblijven in de doorgangswoning. Tijdens het verblijf wordt er, in samenwerking
met de begeleidend maatschappelijk werker van het OCMW, een duurzame oplossing voor de
huisvestingsproblematiek gezocht.
§3. Er kunnen geen andere OCMW’s of andere diensten beroep doen op het aanbod van de
doorgangswoning.
Artikel 3 - De aanmelding en opname
§1. De aanvraag wordt geregistreerd bij de maatschappelijk werker. Het ontvangstbewijs, en de
verbintenis tot betaling dienen ondertekend te worden.
§2. Elke aanvraag tot opname zal individueel worden behandeld door de maatschappelijk werkers
van het Sociaal Huis Koksijde.
§3. De beslissing tot opname gebeurt door de maatschappelijk werkers in overleg met hun
diensthoofd waarbij wordt geoordeeld of deze woonoplossing als meest geschikte in de
desbetreffende situatie kan worden beschouwd. Het dossier wordt ter kennisgeving voorgelegd aan
het eerstvolgende Bijzonder Comité voor Sociale Dienst.
§4. Bij elke opname wordt een opnameformulier aan de politie overgemaakt.
§5. Bij elke opname wordt een ‘verblijfsovereenkomst doorgangswoning’ ondertekend door de
gebruiker en de vertegenwoordigers van het OCMW.
§6. Bij elke opname wordt een huishoudelijk reglement aan de gebruiker overgemaakt en een
kamerinventaris opgemaakt en ondertekend.
§7 Bij elke opname gebeurt een sociaal onderzoek. Indien de bewoner geen eigen inkomsten heeft
wordt nagegaan of de bewoner recht heeft op een inkomen uit de sociale zekerheid. Indien dit niet
mogelijk is, wordt een leefloonaanvraag opgemaakt
Artikel 4 - De duur van de opname
§1. Indien iemand een woongelegenheid wordt toegewezen, wordt een verblijfduurovereenkomst
voor maximaal 3 maanden afgesloten.
§2. Deze periode kan één maal worden verlengd voor drie maanden. De beslissing over de vraag
tot verlenging wordt, op advies van de maatschappelijk werker, door het Bijzonder Comité voor
Sociale Dienst beslist.
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Artikel 5 - Adres
Gebruikers van de doorgangswoning kunnen er hun domicilieadres niet plaatsen. Indien nodig en
voldaan aan de wettelijke voorwaarden kan een referentieadres bij het OCMW Koksijde worden
toegekend.
Artikel 6 - De verblijfskost
§1. De verblijfskost in de doorgangswoning wordt als volgt vastgelegd:
 Alleenstaande: €15/nacht
 Koppels of gezinnen: €15/nacht + € 5/extra persoon/nacht.
In deze prijs is inbegrepen: het gebruik van de individuele kamer, de gemeenschappelijke
woonruimtes, brandverzekering en de kosten voor water, elektriciteit en gas.
§2. Op het einde van elke kalendermaand en/of op het einde van het verblijf, wordt een factuur
opgemaakt op naam van de gebruiker. Indien de bewoner nalaat om de factuur te betalen, zal uw
dossier worden voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst die een gepaste
maatregel zal opleggen.
§3. De verblijfskost wordt aangerekend tot op het moment dat de sleutels door de gebruikers aan
de dossierbeheerder worden overhandigd.
Artikel 7- Einde verblijf
§1. Het verblijf in de doorgangswoning wordt automatisch beëindigd doordat:

de gebruiker een andere woning heeft gevonden. Het verblijf kan dan onmiddellijk worden
beëindigd. De gebruiker dient hiervan onmiddellijk zijn/haar begeleidend maatschappelijk
assistent te verwittigen.

de gebruiker de maximale verblijfsduur heeft bereikt
§2. Het verblijf in de doorgangswoning kan worden beëindigd door een beslissing van het OCMW
wegens een inbreuk op het ‘huishoudelijk reglement doorgangswoning’ of het weigeren van een
gepaste woongelegenheid.
De beslissing wordt genomen door het Bijzonder Comité Sociale Dienst op advies van de
maatschappelijk werker. Bij hoogdringendheid kan de beslissing worden genomen door de
voorzitter om nadien te worden bekrachtigd door het Bijzonder Comité Sociale Dienst.
Vooraf aan iedere beslissing wordt de gebruiker uitgenodigd om gehoord te worden.
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