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Lokaal toewijzingsreglement 
  

 Inleiding door schepen Monteyne: waarom werd het LTR opgemaakt? 

 Toelichting door Bram Lattré (Leiedal) 

  
Onderzoeksrapport 

o Enerzijds algemene Vlaamse reglementering 
o Anderzijds mogelijkheid om specifieke regels per gemeente toe te voegen via lokaal 

toewijsreglement 
o Kwantitatieve analyse: 

Aanbod: 

 969 sociale woningen, waarvan 929 van Eigen Haard, 36 van Mijn Huis, 2 van SVK De 

Poort en 2 van het OCMW 

 Huurders zijn voornamelijk ouder dan 50 jaar, waarvan 32% 65+ 

 De gezinnen bestaan hoofdzakelijk uit 1 of 2 personen, waarvan een alleenstaande 
zonder kinderen de hoofdmoot uitmaakt (36%) 

Vraag: 

 kandidaat huurder is gemiddeld tussen 31 en 50 jaar (52%) 

 47% van de kandidaten is een alleenstaande zonder kinderen 
o Confrontatie aanbod <> vraag: grootste uitdaging bij grote gezinnen en alleenstaanden + 

2-persoonsgezinnen 
  

Doelgroepen 
o Senioren (65+): voor 119 bestaande woningen en 31 geplande woningen 
o Personen met een beperking: voor 17 bestaande 1 slpk-woningen 
o Alleenstaanden met kinderen / koppels met kinderen: alternerend voor alle woningen 

met 3 of meer slaapkamers 
o Lokale binding: normaal de laatste 6 jaar 3 jaar in Zwevegem wonen, wijzigen in 3 jaar in 

Zwevegem wonen in de laatste 10 jaar 
  

Vragen: 
o Wat met alleenstaanden? Gaan die nog kans hebben op een geschikte woning? (Raf 

Deprez) 
De voorrang voor senioren in kleine woningen kan slechts voor max 1/3 van het 
patrimonium, dus 2/3 is nog beschikbaar voor de andere kleine gezinnen 

(alleenstaanden). 
o Misschien beter inzetten op opdelen van grote woningen? (Dirk Desmet) 

SHM's zijn bezig met renovatie van patrimonium, maar wel meer (ver)nieuwbouw. 
o Is samen wonen in een sociale woning nu mogelijk? Zit daar toekomst in? (Dirk Desmet) 

Nu moeilijk binnen wettelijke bepalingen. SHM kan wel 1% buiten sociale huurstelsel 

toewijzen. 
o Verplicht verhuizen van een te grote woning naar een kleinere woning ligt heel gevoelig.  
o Wat als de gezinssituatie verandert? Bijv. meer verdienen. (Dirk Desmet) 

Bij meer verdienen stijgt enkel de huur. Er is geen mogelijkheid om die persoon naar de 
private huurmarkt te leiden.  


