
 Gemeenteraad 
Zitting van 22 december 2020 

Uittreksel 
 
 

Steven De Maesschalck: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean-Pierre Deven: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Nadine Verheye, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Carine 
Geldhof, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Dries Couckuyt, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy 
Becquart: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 
 
Goedkeuren van een lokaal reglement voor de toewijzing van sociale woningen aan personen ouder 
dan 65 jaar 
 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale 

huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (en latere wijzigingen), inzonderheid de artikels 
26 tot en met 29; 

Gelet op Omzendbrief W/2019/01 van de Vlaamse Minister van Energie, Wonen , Steden en Sociale 
Economie betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen; 

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 7 september 2020 betreffende 
het vaststellen van de totstandkomingsprocedure voor het opstellen van een lokaal toewijzingsreglement; 

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 30 november 2020 betreffende 
het vaststellen van de totstandkomingsprocedure voor het opstellen van een lokaal toewijzingsreglement – 
aanvulling bij de beslissing van 7 september 2020; 

Gelet op de bespreking op het lokaal woonoverleg van 28 maart 2019 en 16 oktober 2020; 
Gelet op de adviezen van de sociale huisvestingsmaatschappij IZI Wonen, het sociaal verhuurkantoor Regio 

Izegem en van de Seniorenraad; 
Overwegende dat het kaderbesluit sociale huur de mogelijkheid voorziet om een lokaal toewijzingsreglement 

in te voeren om als gemeente bepaalde accenten te leggen in het toewijzingsbeleid, bijvoorbeeld in verband met 
lokale binding of een doelgroepenbeleid; 

Overwegende dat de gemeente werk wenst te maken van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen 
voor de toewijzing van de 24 appartementen die door de sociale huisvestingsmaatschappij IZI Wonen worden 
gebouwd op de site Brouwerij en 2 appartementen in de residentie Valora die door het sociaal verhuurkantoor 
Regio Izegem gehuurd en onderverhuurd worden; 

Overwegende dat de belangrijkste redenen voor de invoering van een lokaal toewijzingsreglement voor 
ouderen zijn: 
 op die manier kan op de volledige site Brouwerij een goede mix ontstaan van verschillende bevolkingsgroepen 
 de site Brouwerij en de residentie Valora liggen pal in het centrum. Heel wat voorzieningen en winkelaanbod 

liggen op loopafstand, ideaal dus voor senioren 
 op die manier kan aan senioren die nu reeds in een sociale woning gehuisvest zijn de kans geboden worden om 

eventueel van hun te grote woning te verhuizen naar een kleiner appartement 

Overwegende dat voor de doelgroepafbakening de ondergrens van 65 jaar moet worden gerespecteerd; 
Overwegende dat niet zomaar elke woning uit het patrimonium met voorrang kan worden toegewezen aan 

65-plussers op basis van een lokaal toewijzingsreglement; 
Overwegende dat de woningen goed toegankelijk moeten zijn, minimaal gelijkvloers of toegankelijk met een 

lift; 
Overwegende dat de woningen maximaal 2 slaapkamers mogen hebben; 
Overwegende dat deze woningen idealiter in de nabijheid van diverse voorzieningen gelegen zijn; 



 
 
 

Overwegende dat de appartementen op de site Brouwerij en de residentie Valora voldoen aan al deze 
voorwaarden; 

Overwegende dat om een lokaal toewijzingsreglement uit te werken het volstaat om sjabloon met een aantal 
specifieke gegevens in te vullen zoals het procentueel aantal 65-plussers in de gemeente op de totale bevolking en 
het aantal ouderen op de wachtlijsten van sociale woonactoren; 

Overwegende dat, tevens, een aantal cijfergegevens moeten worden opgenomen waarin aangetoond wordt 
dat de opgelegde verhoudingen worden gerespecteerd; 

Overwegende dat voorts de motivering voor de keuze van de woningen en eventuele flankerende 
maatregelen vermeld moeten worden; 

Wat betreft de verhoudingen die moeten worden gerespecteerd: 
 Maximaal 1/3 van de studio’s en 1- of 2- slaapkamerwoningen mag bij voorrang toegewezen worden aan 65-

plussers. Er zijn in Ingelmunster in totaal 76 sociale woningen die als studio, 1- of 2-slaapkamerwoning 
uitgerust zijn. Met de bouw van de 24 appartementen op de site Brouwerij komt dat aantal op 100. Deze 
bovengrens (max. 1/3) wordt dus gerespecteerd. 

 Maximaal 1/4 van het totaal patrimonium mag bij voorrang worden toegewezen aan 65-plussers. Er zijn in 
Ingelmunster 159 sociale woningen. Met de bouw van de 24 appartementen op de site Brouwerij komt dat 
aantal op 183. Deze bovengrens (max. 1/4) wordt dus gerespecteerd. 

De 8 gelijkvloerse appartementen die op de site Brouwerij worden voorzien zijn aangepaste appartementen, 
die in principe voorbehouden zijn voor mensen met een fysieke beperking (conform artikel 19, 1° van het 
Kaderbesluit Sociale Huur). Mochten er in die doelgroep onvoldoende kandidaten zijn, dan kunnen de 
appartementen met voorrang worden toegewezen aan ouderen 65-plus, voor zover ze ook opgenomen zijn in het 
lokaal toewijzingsreglement. 

De omzendbrief W/2019/01 geeft aan dat de gemeente de mogelijkheid heeft om die volgorde in te voeren. 
De gemeenteraad dient dan te beslissen om de voorrangsregel voor ouderen te laten gelden na de voorrang 
voorzien in artikel 19, 1° van het Kaderbesluit Sociale Huur (dit is dus na voorrang voor mensen met een fysieke 
beperking). 

Gelet op het voorstel van amendement ingediend door de fractie sp.a+ op 17 december 2020; 
Gaat over tot de stemming over dit amendement; 
BESLUIT:  
Met 
13 stemmen tegen (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean-
Pierre Deven, Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
en 
8 stemmen voor (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, 
Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
Het amendement wordt verworpen. 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
Gaat over tot de stemming over de hoofdzaak; 
BESLUIT:  
Met 
13 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean-
Pierre Deven, Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
en 
8 stemmen tegen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Bart Buyse, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
Artikel 1 – Het lokaal toewijzingsreglement voor personen ouder dan 65 jaar voor de 24 woonentiteiten die door 

sociale huisvestingsmaatschappij Wonen worden gebouwd op de site Brouwerij en 2 appartementen in 
de residentie Valora die verhuurd worden door het sociaal verhuurkantoor Regio Izegem wordt 
goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 



 
 
 
Artikel 2 – Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse minister bevoegd voor wonen. 
 
Namens de gemeenteraad, 
In opdracht, 
De algemeen directeur,   De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Steven De Maesschalck 
Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 23 december 2020 

 
ir. Dominik Ronse 


