
 

Uittreksel uit de notulen van de OCMW-RAAD van 26 april 2021 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, voorzitter van het vast bureau; 

Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, 

leden van het vast bureau; 

Dirk Desmet, voorzitter; 

Bart Colson, Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, 

Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, 

Nele Vroman, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, 

Antoon Vanassche, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, 

Johan Rollez, raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Eliane Spincemaille, lid van het vast bureau 

  

Onderwerp: Goedkeuring reglement doorgangswoning en bijhorende documenten. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78. 

Juridische grond 

- Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 

57, §1 en artikel 60, §3. 

Verwijzingsdocumenten 

- Reglement opvang in een doorgangswoning (OR20210426_bijlage_2021_04). 

- Verblijfsovereenkomst doorgangswoning (OR20210426_bijlage_2021_04.01). 

- Begeleidingsplan doorgangswoning (OR20210426_bijlage_2021_04.02).  

- Evaluatieformulier doorgangswoning (OR20210426_bijlage_2021_04.03). 

Situering 

In het verleden werden we herhaaldelijk geconfronteerd met uithuiszettingen of andere problemen in de 

doorgangswoningen. Deze uithuiszettingen waren het gevolg van het overschrijden van de maximumtermijn 

van bezetting van de woning waardoor de overeenkomst automatisch beschouwd werd als woninghuur. 

Betrokkene kreeg hierdoor de rechten als huurder. 

We stelden eveneens vast dat begeleiding van personen die onderdak kregen in een doorgangswoning niet 

altijd even optimaal verliep en er vaak onvoldoende begeleid werd naar een permanente verblijfplaats. Om 

de dienstverlening te optimaliseren werd een initiatief genomen. 

Advies 

Advies van het BCSD van 16 maart 2021. 

Motivering 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/172501
https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/172502
https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/172505
https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/172507


Volgende documenten moeten er in de toekomst voor zorgen dat er een duidelijk kader wordt gecreëerd 

voor het toekennen van een doorgangswoning als vorm van materiële hulp, dat er voldoende doorstroming 

is in de doorgangswoningen en dat cliënten beter begeleid worden in de zoektocht naar een vaste 

verblijfsplaats. 

Het betreft: 

- Reglement opvang in een doorgangswoning: 

Dit document bepaalt wie er wanneer in aanmerking komt voor een doorgangswoning en aan welke 

voorwaarden men moet voldoen. Het bepaalt de richtlijnen, tarieven en procedure en biedt een kader voor 

toepassing in Zwevegem. 

- Verblijfsovereenkomst doorgangswoning: 

Deze overeenkomst zal afgesloten worden tussen het OCMW en de bewoner nadat een doorgangswoning 

werd toegewezen. 

- Begeleidingsplan doorgangswoning: 

Legt de afspraken vast tussen de bewoner en de maatschappelijk werker m.b.t. begeleiding naar een 

permante verblijfsplaats. 

- Evaluatieformulier doorgangswoning: 

Dient als ondersteuning bij de evaluatie naar de zoektocht van een permante verblijfplaats. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het reglement m.b.t. doorgangswoningen en bijhorende documenten, toegevoegd als bijlage bij dit besluit 

(OR20210426_bijlage_2021_04) (OR20210426_bijlage_2021_04.01) (OR20210426_bijlage_2021_04.02) 

(OR20210426_bijlage_2021_04.03), worden goedgekeurd. 

Artikel 2 

De wijze van de dienstverlening gebeurt met ingang vanaf heden. 

Artikel 3 

Voor de lopende overeenkomsten blijft de oude regeling gelden, er wordt gewerkt met een uitdovend 

systeem. 

 

 Namens de OCMW-raad  

(get.) Jan Vanlangenhove 

algemeen directeur 

 (get.) Dirk Desmet 

voorzitter 

 Voor eensluidend afschrift, 

Zwevegem, 28 april 2021 

 

Jan Vanlangenhove  Dirk Desmet 

algemeen directeur  Voorzitter 
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