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GOEDKEURING WIJZIGING REGLEMENT 'TUSSENKOMST DAGPRIJS 
ASSISTENTIEWONINGEN MAARTENOOM'

Gelet op het decreet betreffende het lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op art. 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 
inzake de kernopdracht van het OCMW, namelijk “Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. 
Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke 
waardigheid”;

Gelet op het besluit dd. 20 mei 2014 van de administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid 
waarbij de groep van assistentiewoningen “Maartenoom” erkend wordt onder het nummer CE 1835 met ingang van 
1 juli 2014 voor onbepaalde duur voor maximaal 40 wooneenheden;

Gelet op het toenmalig reglement huurtoelage serviceflats Maartenoom zoals goedgekeurd door de raad voor 
maatschappelijk welzijn in zitting van 11 maart 2010;

Overwegende dat het toenmalig reglement werd opgesteld n.a.v. de dagprijsverhoging. Dat reglement was 
gebaseerd op de tegemoetkoming in de huurprijs van Wonen-Vlaanderen. Sinds 2013 hanteert Wonen-Vlaanderen 
echter een nieuwe werkwijze, waarbij de berekeningswijze grondig gewijzigd werd en wij dus niet meer over 
geactualiseerde inkomstengrenzen beschikken om de tussenkomst te herberekenen;

Gelet op het gewijzigde reglement 'tussenkomst dagprijs Maartenoom' zoals goedgekeurd in de raad voor 
maatschappelijk welzijn in zitting van 17 november 2016;

Overwegende dat er nog slechts 1 bewoner een tussenkomst geniet gebaseerd op de berekeningswijze van de 
oude regelgeving van Wonen Vlaanderen en dat niet meer actueel is;

Overwegende dat het wenselijk is om alle bewoners gelijk te behandelen en dus deze overgangsmaatregel in het 
reglement te schrappen;

Overwegende dat we daarnaast geconfronteerd worden met een nieuwe categorie van ouderen die geen recht 
hebben op pensioen en dus levenslang het leefloon genieten. Ook zij hebben recht op een menswaardig bestaan, 
vandaar het voorstel om het bedrag van de maximale tussenkomst op te trekken van €150 naar €250;

Overwegende het gunstig advies van het vast bureau;

BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1:  De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de wijziging van het reglement 'tussenkomst dagprijs 
assistentiewoningen Maartenoom', zoals in bijlage, goed.

Namens de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn

(get.) Joeri Stekelorum,
algemeen directeur

(get.) Charlotte Castelein,
voorzitter
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