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Besprekingen en besluiten van het College

Sociale Dienst - Goedkeuren opmaak lokaal toewijzingsreglement en doelgroepenplan.

Bevoegdheid

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, art. 56.

Wetten en Reglementen

 Vlaamse codex wonen van 2021, art. 6.12 betreffende de bijzondere doelstellingen van het 
Vlaams woonbeleid, zoals geformuleerd in art. 1.6§2 die in rekening moet worden gehouden bij 
de toewijzing op maat.

 Vlaamse codex wonen van 2021, art. 6.14 betreffende bepalingen omtrent het opmaken van een 
lokaal toewijzingsreglement.

 Vlaamse codex wonen van 2021, art. 6.26-6.29 die de gemeente de mogelijkheid biedt om aan 
lokale noden tegemoet te komen door de opmaak van een toewijzingsreglement en waarbij de 
gemeente één of meerdere doelgroepen kan afbaken en daar bij voorrang woningen kan aan 
toewijzen.

 Gemeenteraadsbesluit van 19.09.2019 houdende de goedkeuring van de statuten van de 
interlokale vereniging ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in Assenede-Kaprijke-Sint-
Laureins en de goedkeuring van de subsidieaanvraag van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Assenede-Kaprijke-Sint-Laureins.

Verwijzingsdocumenten

 Handleiding opmaak lokaal toewijzingsreglement.

Verantwoording

 Op het laatste woonoverleg gaf de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen te 
kennen dat bij de uitbouw van de sociale woningen op de Sint-Bernardussite in Bassevelde, bij 
voorkeur enkele appartementen bij voorrang ter beschikking zouden worden gesteld van een 
specifieke doelgroep nl. personen met een handicap.



 Om dit te kunnen doen moet de gemeente Assenede een lokaal toewijzingsreglement opmaken 
met daar aan gekoppeld een doelgroepenplan.
Dit toewijzingsreglement wordt opgemaakt in overleg met alle relevante huisvestings- en 
welzijnsactoren.

 Het toewijzingsreglement moet worden opgemaakt volgens de vastgelegde procedure (bijlage) 
en zal, eens afgewerkt, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad en aan de 
bevoegde minister.

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de opmaak van een eigen lokaal 
toewijzingsreglement en doelgroepenplan, en dit volgens de vastgelegde procedure.

Art. 2
Dit reglement wordt opgemaakt in de schoot van het lokaal woonoverleg en zal ter goedkeuring aan 
de minister voorgelegd worden.

Art. 3
Woonwijzer Meetjesland (SOM vzw) zal in functie van de interlokale vereniging ter ondersteuning 
van het lokaal woonbeleid de opmaak van het reglement en de procedure (administratieve 
voorbereiding en verdere verloop) mee opvolgen en ondersteunen.

Art. 4
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Woonwijzer Meetjesland (SOM vzw), Moeie 
16a, 9000 Eeklo.
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