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Engagementsverklaring

Engagementsverklaring

In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op onderstaande bepalingen:

* In elk van de deelnemende gemeenten van het project wordt minstens tweemaal per jaar een lokaal woonoverleg georganiseerd.

1° De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden;
2° De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving;
3° De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen;

Via de deelname aan de intergemeentelijke vereniging en via de goedkeuring van de subsidieaanvraag door de gemeenteraad verklaart elke deelnemende gemeente 
zich akkoord met de inhoud van het BVR Lokaal Woonbeleid van 16 november 2018 en verbindt elke deelnemende gemeente zich tot het naleven en uitvoeren van 
de bepalingen ervan.

* Het project wordt uitgevoerd met het oog op de realisatie, in elk van de deelnemende gemeenten, van elk van de volgende Vlaamse beleidsprioriteiten:

Bij de uitvoering van het project wordt, voor elk van de Vlaamse beleidsprioriteiten bijzondere aandacht besteed aan de meest woonbehoeftige gezinnen en 
alleenstaanden; en aan transversale en bovenlokale thema’s die raakpunten hebben met wonen.

* Het activiteitenpakket van het project bevat minstens de verplichte activiteiten, vermeld in het BVR van 16 november 2018, voor de realisatie van de Vlaamse 
beleidsprioriteiten. De verplichte activiteiten worden in elke deelnemende gemeente van het werkingsgebied uitgevoerd.

* Een stuurgroep begeleidt en ondersteunt het project. In de stuurgroep is elke deelnemende gemeente vertegenwoordigd door een gemeenteraadslid of een lid 
van het college van burgemeester en schepenen. De stuurgroep komt minstens twee keer per werkingsjaar samen.

Bijkomende duiding over de uitvoering van de verplichte activiteiten is te vinden in het richtlijnenkader dat beschikbaar is op de website van Wonen-Vlaanderen.
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Engagementsverklaring

Schematisch overzicht van de verplichte activiteiten

LWBVBP01 ‘De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden’ Artikelnummer Activiteitnummer

De lokale woningmarkt in kaart brengen, zowel de vraag- als de aanbodzijde Art 6, 1° VA 1_1

Kerncijfers over de woningmarkt periodiek op het lokaal woonoverleg bespreken Art 6, 2° VA 1_2

Het ruimtelijk beleid betrekken bij het lokaal woonoverleg Art 6, 3° VA 1_3
Voorzien in een aanbod van nood- of doorgangswoningen op lokaal of bovenlokaal niveau, of samenwerken met een partner 
om in een aanbod nood- of doorgangswoningen te kunnen voorzien Art 6, 4° 

VA 1_4

Een gecoördineerd lokaal sociaal woonbeleid voeren, dat de volgende aspecten bevat: Art 6, 5° VA 1_5
a) een visie op sociaal wonen uitwerken en toepassen
b) een partnerschap waarmaken met de sociale huisvestingsmaatschappijen die en het sociaal verhuurkantoor dat actief is in 
de gemeente

c) een beleid voeren rond de activering van gronden en panden voor sociaal wonen  
d) de opdrachten, vermeld in het Monitoringbesluit van 10 november 2011 uitvoeren
e) de opdrachten, vermeld in het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017 uitvoeren, en het Projectportaal gebruiken, 
vermeld in artikel 5 van het voormelde besluit
f) de toewijzingspraktijk van sociale woningen minstens eenmaal per jaar op het lokaal woonoverleg bespreken

De woningmarkt in het werkingsgebied van het project in kaart brengen, zowel de vraag- als de aanbodzijde Art 13, eerste lid, 
2° 

VA 1_6

Leegstaande gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken Art 13, eerste lid, 
3° 

VA 1_7
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Engagementsverklaring

LWBVBP02 ‘De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving’ Artikelnummer Activiteitnummer

Kerncijfers over de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium periodiek op het lokaal woonoverleg bespreken Art 7, 1° VA 2_1
Een gecoördineerd lokaal woningkwaliteitsbeleid voeren, dat de volgende aspecten omvat: Art 7, 2° VA 2_2

a) de decretaal toegekende opdrachten op het vlak van de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium correct 
uitvoeren
b) voldoende woningcontroleurs aanwijzen

Een strategie uitwerken over de toepassing van de gemeentelijke instrumenten voor de bewaking van de kwaliteit van het 
woningpatrimonium

Art 14, eerste lid, 
2°

VA 2_3

Gemeentelijke woningkwaliteitsreglementen op het lokaal woonoverleg bespreken Art 14, eerste lid, 
3°

VA 2_4

Het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK) gebruiken, ten minste voor de volgende doeleinden: VA 2_5
a) de resultaten van conformiteitsonderzoeken verwerken
b) gegevens uitwisselen tussen het Vlaamse Gewest, de gemeenten en het project

Bij verzoeken van huurders om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren: VA 2_6
a) de verzoeken registreren
b) de huurders een ontvangstbewijs bezorgen en hen informeren over hun rechten

Art 14, eerste lid, 
4°

Art. 14, eerste 
lid, 5°

4 | 43



Engagementsverklaring

LWBVBP03 ‘De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen’ Artikelnummer Activiteitnummer

Kerncijfers over Vlaamse, provinciale en gemeentelijke woonpremies minstens eenmaal per jaar op het lokaal woonoverleg 
bespreken

Art 15, eerste lid, 
1°

VA 3_5

Informatie over de gemeentelijke woonpremies beschikbaar stellen via www.premiezoeker.be Art 15, eerste lid, 
2°

VA 3_6

In elke gemeente een laagdrempelig woonloket aanbieden waar inwoners terechtkunnen met hun vragen over wonen Art 15, eerste lid, 
3°

VA 3_7

Gestructureerde basisinformatie aanbieden aan elke inwoner, zowel individueel als via infomomenten, over: VA 3_8
a) de Vlaamse tegemoetkomingen aan en ondersteuningsmaatregelen voor gezinnen en alleenstaanden op het vlak van 
wonen;
b) privaat huren en verhuren;
c) sociaal huren, sociaal kopen en sociaal lenen;
d) de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen en de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de 
woonomgeving;
e) federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke beleidsmaatregelen op het vlak van wonen en het respectieve 
dienstverleningsaanbod;

Inwoners ondersteunen bij: VA 3_9
a) de aanvraag, zowel digitaal als op papier, van de Vlaamse tegemoetkomingen aan en ondersteuningsmaatregelen voor 
gezinnen en alleenstaanden op het vlak van wonen;
b) de inschrijving voor een sociale huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij en bij een sociaal verhuurkantoor, en 
de actualisatie van de inschrijving in het inschrijvingsregister;
c) de administratieve procedure ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning;

Meldpunten installeren voor problematische situaties op het vlak van wonen, waar minstens meldingen van discriminatie op de 
private huurmarkt gedaan kunnen worden;

Art 15, eerste lid, 
6°

VA 3_10

Een partnerschap aangaan met het energiehuis dat actief is in de gemeente Art 15, eerste lid, 
7°

VA 3_11

Art 15, eerste lid, 
5°

Art 15, eerste lid, 
4°
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Ledenlijst stuurgroep

Ledenlijst stuurgroep 

NAAM FUNCTIE GEMEENTE / PARTNER OPMERKING

Marijke Ceunen schepen Stad Halle afgevaardigde gemeenteraad Halle

Peggy Massien toegevoegd schepen en voorzitter BCSD Stad Halle afgevaardigde OCMW raad Halle

Christophe Merckx schepen Stad Halle plaatsvervanger afgevaardigden gemeenteraad/OCMW raad Halle

Paul Defranc schepen Gemeente Sint-Pieters-Leeuw afgevaardigde gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw

Brahim Harfaoui raadslid Gemeente Sint-Pieters-Leeuw plaatsvervanger afgevaardigde gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw

Jan Desmeth schepen Gemeente Sint-Pieters-Leeuw afgevaardigde OCMW raad Sint-Pieters-Leeuw

Betty Willems raadslid Gemeente Sint-Pieters-Leeuw plaatsvervanger afgevaardigde OCMW raad Sint-Pieters-Leeuw

Sonia Van Wanseele schepen Gemeente Beersel afgevaardigde gemeenteraad Beersel

Hugo Vandaele burgemeester Gemeente Beersel plaatsvervanger afgevaardigde gemeenteraad Beersel

Elsie De Greef schepen Gemeente Beersel afgevaardigde OCMW raad Beersel

Kristien Vanhaverbeke eerste schepen Gemeente Beersel plaatsvervanger afgevaardigde OCMW raad Beersel

Kristoff Aesseloos begeleider lokale besturen Wonen Vlaanderen ondersteuning en opvolging project

Els Vandereet team wonen provincie Vlaams-Brabant ondersteuning en opvolging project

Els Lehouck coördinator Woonbeleid Zennevallei secretariaat
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Aanvullende activiteiten

Schematisch overzicht van de aanvullende activiteiten 2020-2025
Aanvullende activiteiten die de gemeente(n) in 2020-2025 zullen uitvoeren (ongeacht het jaartal waarin de uitvoering van de AA start)

LWBVBP01 ‘De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de 
woonnoden’ Artikelnr Activiteitnr

H
alle

Sint-Pieters-Leeuw

Beersel

Een ruimtelijk beleid voeren op basis van een visie om het beschikbare aanbod aan panden op het 
grondgebied te activeren voor wonen

Art 13, tweede lid, 1° AA 1_1

De woonprogrammatie afstemmen op de woonbehoefte, zowel op het niveau van de gemeente als op het 
niveau van het project en zijn randgemeenten

Art 13, tweede lid, 2° AA 1_2

Inspelend op de maatschappelijke noden een instrument uitwerken en toepassen dat alternatieve 
woonvormen mogelijk maakt

Art 13, tweede lid, 3° AA 1_3

Zorgen voor de herhuisvesting van kwetsbare inwoners die wonen op een plaats waar dat 
stedenbouwkundig niet is toegestaan

Art 13, tweede lid, 4° AA 1_4

Samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen die actief zijn in de gemeente een bescheiden 
woonaanbod realiseren

Art 13, tweede lid, 5° AA 1_5

De verplichting om de huurprijs en de gemeenschappelijke lasten van private huurwoningen bekend te 
maken opvolgen en inbreuken op die verplichting beboeten

Art 13, tweede lid, 6° AA 1_6

Eigen voorstel 1: De gemeente past het afsprakenkader betreffende art.24 KBSH ‘versnelde toewijzing’ 
verder toe in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei

Art 13, derde lid EV 1_1

…
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Aanvullende activiteiten

LWBVBP02 ‘De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving’ Artikelnr Activiteitnr

H
alle

Sint-Pieters-Leeuw

Beersel

Op eigen initiatief conformiteitsonderzoeken uitvoeren en gratis conformiteitsattesten afgeven Art 14, tweede lid, 1° AA 2_1
Een verordening vaststellen en toepassen waarbij het conformiteitsattest verplicht wordt gesteld in 
bepaalde situaties

Art 14, tweede lid, 2° AA 2_2

Een verordening vaststellen en toepassen waarbij de geldigheidsduur van het conformiteitsattest beperkt 
wordt, en woningen met dergelijke conformiteitsattesten opvolgen

Art 14, tweede lid, 3° AA 2_3

Een verordening vaststellen en toepassen met strengere veiligheids- en kwaliteitsnormen voor kamers Art 14, tweede lid, 4° AA 2_4

Een vrijstelling vragen van de adviesverplichting in de administratieve procedures tot ongeschikt-, 
onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning en, als de vrijstelling wordt verleend, de 
procedures toepassen

Art 14, tweede lid, 5° AA 2_5

Verwaarloosde gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken Art 14, tweede lid, 6° AA 2_6

Een afsprakenkader met de minister en het sociaal verhuurkantoor dat actief is in de gemeente aanvragen 
en, als het afsprakenkader wordt gesloten, conformiteitsonderzoeken uitvoeren met het oog op de 
inhuurneming van woningen en kamers door het sociaal verhuurkantoor

Art 14, tweede lid, 7° AA 2_7

De lokale partners via structurele samenwerking betrekken bij het lokale woningkwaliteitsbeleid Art 14, tweede lid, 8° AA 2_8
Een budget voorzien op de begroting van de gemeente voor de toepassing van het sociaal beheersrecht en 
zo nodig de procedure toepassen

Art 14, tweede lid, 9° AA 2_9

De ongeschiktheid en onbewoonbaarheid en de datum van vaststelling aanbrengen op de gevel van private 
huurwoningen

Art 14, tweede lid, 10° AA 2_10

…
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Aanvullende activiteiten

LWBVBP03 ‘De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen’ Artikelnr Activiteitnr

H
alle

Sint-Pieters-Leeuw

Beersel

Een uniek loket installeren voor alle lokale woonactoren die werkzaam zijn in de gemeente Art 15, derde lid, 1° AA 3_1
Sociaal en/of technisch begeleiden op maat van kwetsbare inwoners Art 15, derde lid, 2° AA 3_2
Samenwerken met het vredegerecht en de deurwaarder in het kader van de procedure gerechtelijke 
uithuiszetting

Art 15, derde lid, 3° AA 3_3

Eigen voorstel 1: De gemeente organiseert een woonclub waarbij inwoners geïnformeerd worden en 
ondersteund worden bij de zoektocht naar een woning op de private huurmarkt

Art 15, vierde lid EV 3_1

…
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AA 1_1

BELEIDSPRIORITEIT LWBVBP01 ‘De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden’
NR + TITEL ACTIVITEIT AA 1_1 Een ruimtelijk beleid voeren op basis van een visie om het beschikbare aanbod aan panden op het grondgebied te activeren voor wonen

Welke gemeenten Halle
Sint-Pieters-Leeuw

Beersel

Verantwoording van de keuze Er zijn momenteel enkele mogelijkheden ter activering van panden voor wonen in de deelnemende gemeenten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. 
In 2020-2021 willen we deze mogelijkheden verder onderzoeken. Zolang er geen concrete projecten of acties worden uitgewerkt zal deze activiteit niet worden 
gesubsidieerd door Wonen Vlaanderen. Afhankelijk van het onderzoek kunnen er nadien concrete acties worden toegevoegd voor 2022 of kan er voor de periode 
2023-2025 een herziening van het subsidiedossier worden ingediend.

Huidige situatie In Halle zal er onderzocht worden of leegstaande panden in de winkelstraat kunnen ingezet worden voor wonen. Zo werd er vroeger (>10 jaar geleden) een premie 
gegeven voor het ‘bovenwinkelwonen’. De laatste jaren geldt er nu binnen een bepaalde bestemmingszone van de stad Halle juist een verbod op wonen in kader 
van het behoud van commerciële ruimten. Buiten deze bestemmingszone is wonen wel toegelaten. De mogelijkheden zullen verder onderzocht worden en indien 
wenselijk kan er een visie opgemaakt worden omtrent de activering van panden (bv.leegstaande winkelpanden en leegstaande verdiepingen boven winkels) voor 
wonen.

In Sint-Pieters-Leeuw zal er onderzocht worden of leegstaande hoeves kunnen ingericht worden als meergezinswoningen. Zo wordt er in het RUP Zonevreemde 
woningen de mogelijkheid voorzien tot het opsplitsen van hoeves naar meergezinswoningen. Er werd recent een vergunningsaanvraag ingediend voor een hoeve 
waarbij er 3 woningen zouden gerealiseerd kunnen worden. De door de gemeente ingezette instrumenten dienen echter duidelijk gericht te zijn op de activitatie 
van deze panden om in aanmerking te komen voor subsidiëring vanuit Wonen Vlaanderen.

In de gemeente Beersel is er momenteel geen uitgewerkte ruimtelijke bestuurlijke visie en worden projecten op ogenblik van concrete projectvoorstellen 
onderzocht. Aldus is er momenteel geen zicht op welke panden geactiveerd kunnen worden, met uitzondering van het gemeentelijk patrimonium  bvb. Grote 
Sleutel te Alsemberg.  Dit beschermd gebouw wordt verkocht door de gemeente en ingediende projecten worden beoordeeld op een aantal criteria (bv. sociale 
meerwaarde). De activering van dit beschermd gebouw tot een woonproject is één van de mogelijkheden. Wonen Vlaanderen zal enkel subsidies verlenen indien 
er door de gemeente bij dergelijke projecten wordt opgelegd om een woonproject te realiseren. Bij de verdere inventarisatie van de woonmarkt van Beersel kan er 
worden onderzocht of er nog andere potentiële panden zijn die kunnen ingezet worden voor wonen.

Acties 2020 - 2021 Onderzoeken van mogelijkheden i.k.v. panden die kunnen worden ingezet voor wonen.

Resultaten 2020-2021 Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek en indien wenselijk kan er een concrete visie worden uitgewerkt met inzet van ruimtelijke/stedenbouwkundige 
instrumenten ter activering van deze panden. In dat geval wordt er in de stuurgroep afgesproken of er concrete acties kunnen toegevoegd worden ter subsidiëring 
van Wonen Vlaanderen of dat er een herziening van het subsidiedossier zal worden aangevraagd voor de periode 2023-2025.
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AA 1_3

BELEIDSPRIORITEIT LWBVBP01 ‘De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden’
NR + TITEL ACTIVITEIT AA 1_3 Inspelend op de maatschappelijke noden een instrument uitwerken en toepassen dat alternatieve woonvormen mogelijk maakt

Welke gemeenten Halle
Sint-Pieters-Leeuw

Beersel

Verantwoording van de keuze Ter subsidiëring van deze activiteit dient er vertrokken te worden bij een concreet alternatief woonproject. Hierbij dient de gemeente de hindernissen ter realisatie 
van het project in kaart te brengen en instrumenten uit te werken ter facilitatie van dergelijke projecten. Momenteel wordt er in de gemeente, door de opmaak 
van ruimtelijke uitvoeringsplannen, reeds een basis voorzien ter realisatie van alternatieve woonvormen, maar is er nog onvoldoende zicht op concrete projecten. 
Indien er in de periode 2020-2025 meer zicht wordt verkregen op een concreet project willen we nagaan op welke manier de huidige regelgeving (bv. 
kwaliteitskader meergezinswoningen Halle) tegenwerkt, zodat dit kan worden aangepast. Ook voor de projecten van SHM Woonpunt Zennevallei wil het lokaal 
bestuur faciliterend optreden. Op datum van de subsidieaanvraag is het dus onduidelijk welke concrete acties hieraan gekoppeld zullen worden en zal er voor 
deze activiteit voorlopig geen subsidie worden verkregen van Wonen Vlaanderen . Afhankelijk van de concretisering en timing wordt dit in de komende periode 
verder onderzocht en kunnen er concrete acties worden toegevoegd voor 2022 of kan er voor 2023-2025 een herziening van het subsidiedossier worden 
ingediend.

Huidige situatie Met het RUP Stroppen in Halle wil men innoverend zijn op vlak van wonen, maar ook op andere domeinen zoals afvalbeheer en alternatieve energie. Gezien het 
planningsinitiatief pas in 2019 wordt opgestart en er een belangrijke rol wordt gegeven aan burgerparticipatie, duurt het nog even vooraleer dit gerealiseerd zal 
zijn. Er is hierbij nog geen zicht op een concreet project. Hiernaast werd er eind april 2019 een project ingediend voor een subsidie van 20.000€ bij de provincie  ikv 
‘woningdelen voor kwetsbare doelgroepen’. Men wil hierbij graag werk maken van een haalbaarheidsstudie in functie van het optimaliseren van de huidige 
ondersteuningswoningen te Halle voor senioren door middel van creëren van vormen van cohousing, samenhuizen, … De realisatie van het project zal afhankelijk 
zijn van mogelijke subsidies en de resultaten van de haalbaarheidsstudie.

In de gemeente Beersel kunnen er via het RUP Kerk en Pastorie van Lot en het Groot-RUP Groot (in opmaak) woonvormen voor specifieke doelgroepen en nieuwe 
woonvormen gerealiseerd worden. In het beschermd gebouwencomplex 'de Grote Sleutel', dat wordt verkocht door de gemeente, is bijvoorbeeld een cohousing 
project mogelijk. Er is momenteel nog geen zicht op welk project er gerealiseerd zal worden.

Ten slotte zijn er in de projecten van Woonpunt Zennevallei enkele nieuwe woonvormen voorzien. In het project Windmolenveld te Halle worden er  i.s.m. vzw de 
Okkernoot 20 wooneenheden gerealiseerd voor bewoners met een Autisme Spectrum Stoornis en zal er met een opstalrecht worden gewerkt voor de grond. In 
hetzelfde project worden 5 appartementen voorzien voor senioren met bijhorende gemeenschappelijke ruimte. Daarvoor werd een subsidieaanvraag ingediend  
bij de provincie i.k.v. 'woningdelen voor kwetsbare doelgroepen'. De stad Halle kan hierbij ondersteuning bieden in het zoeken van een geschikte partner om het 
samenleven te organiseren. In het project Laekenweide in Lot en Groen Blaffeturke te Huizingen zullen appartementen worden verkocht via opstal. Mogelijks zal er 
eerst verhuurd worden om nadien te verkopen aan de zittende huurder. Het idee van hamsterhuur wordt ook onderzocht.
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AA 1_3

Acties & resultaten 2020-2021 Afhankelijk van de timing van projecten wordt er onderzocht hoe de gemeente faciliterend kan optreden. Bij concrete plannen wordt er op de stuurgroep 
afgesproken of er concrete acties kunnen toegevoegd worden ter subsidiëring van Wonen Vlaanderen of dat er een herziening van het subsidiedossier zal worden 
aangevraagd voor de periode 2023-2025.
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AA 1_4

BELEIDSPRIORITEIT LWBVBP01 ‘De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden’
NR + TITEL ACTIVITEIT AA 1_4 Zorgen voor de herhuisvesting van kwetsbare inwoners die wonen op een plaats waar dat stedenbouwkundig niet is toegestaan

Welke gemeenten Halle
Sint-Pieters-Leeuw

Beersel

Verantwoording van de keuze

Bij aanvang van de vorige legislatuur werden er  afspraken gemaakt met de provincie in kader van de herhuisvesting van de woonwagenbewoners die verblijven op 
de niet vergunde terreinen op het grondgebied van de gemeenten. Er werden 2 projecten vooropgesteld bij de sociale huisvestingsmaatschappijen ter realisatie van 
residentiële woonwagens waarbij er voor deze woonwagenbewoners een doelgroepenplan zou worden opgemaakt. Omwille van onzekerheid ter financiering van 
deze projecten is het onduidelijk of en wanneer deze projecten kunnen gerealiseerd worden. Gezien de bestaande problematiek binnen de gemeente en de 
afspraken die hierover werden gemaakt met de provincie, willen we ook in de planning voor 2020-2025 mogelijke oplossingen onderzoeken voor deze doelgroep. 
De timing van concrete acties voor 2020-2025 zal afhankelijk zijn van de geactualiseerde inventarisatie van de illegale bewoning, de resultaten uit het overleg met de 
provincie en de realisatie van de woonwagenprojecten. 

Huidige situatie
In het PRUP werd de site langs de Alsembergsesteenweg (voormalig camping Luna) aangeduid als wenselijk gebied voor de realisatie van een woonwagenterrein. De 
bedoeling hierbij is dat SHM Woonpunt Zennevallei langs de straatkant kleinschalige sociale huurentiteiten realiseert en op het achterliggend gedeelte een 15-tal 
residentiële woonwagens. Dit in kader van de herhuisvesting van de Halse woonwagenbewoners die verblijven op de private terreinen te Brusselsesteenweg en 
Edingensesteenweg.  De subsidieaanvraag voor de grondverwerving is vervolledigd en de sociale huisvestingsmaatschappij hoopt de nodige financiering in 2019 te 
verkrijgen. De subsidieaanvraag voor de aanleg zal een complexer gegeven zijn omdat de regelgeving nog niet aangepast is. Woonpunt Zennevallei gaf wel aan deze 
legislatuur bereid te zijn om tijd en energie te steken in de aanvraag voor de aanleg. 

In Sint-Pieters-Leeuw gaat het over over de realisatie van een project door SHM Gewestelijke maatschappelijke Volkshuisvesting op een terrein te 
Bergensesteenweg 700 voor een 45-tal verplaatsbare constructies voor de huisvesting van de woonwagenbewoners op de niet vergunde terreinen langs de 
Bergensesteenweg. De sociale huisvestingsmaatschappij heeft nog geen stappen ondernomen omdat er onzekerheid is over een volledige financiering. Het 
kleinschalig woonproject te Bergensesteenweg 777 maakt wel vooruitgang. Hiervoor wordt in 2019 een ontwerpwedstrijd georganiseerd.

Zowel in Halle en Sint-Pieters-Leeuw wordt er in 2019, in samenwerking met RISO Vlaams-Brabant, werk gemaakt van een geactualiseerde inventarisatie van de 
illegale bewoning om zo na te gaan wat er voor de huidige woonwagenbewoners dient te gebeuren en welke voorwaarden kunnen gekoppeld worden aan de 
herhuisvesting in de sociale woonprojecten. In Sint-Pieters-Leeuw wordt de mogelijkheid onderzocht om een deel van de woonwagenbewoners toe te leiden naar 
het kleinschalig woonproject te Bergensesteenweg 777.
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Acties 2020
Halle, Sint-Pieters-Leeuw Inventariseren van illegale bewoning en in overleg met de provincie (Riso) verdere lijn uitstippelen voor deze woonwagenbewoners. De woonwagenbewoners zelf 

worden hierbij betrokken.

Beoogd resultaat 2020
Halle, Sint-Pieters-Leeuw Er is een geactualiseerde inventarisatie en er zijn afspraken gemaakt met de betrokken partners en de lokale besturen over de verdere aanpak voor deze 

woonwagenbewoners.

Acties 2021

Halle, Sint-Pieters-Leeuw Afhankelijk van de resultaten uit 2020 en de timing van de woonprojecten worden pistes onderzocht tot het opmaak van een plan voor de herhuisvesting van de 
woonwagenbewoners.

Beoogd resultaat 2021
Halle, Sint-Pieters-Leeuw Er is een geactualiseerd draaiboek ter herhuisvesting van de woonwagenbewoners.
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BELEIDSPRIORITEIT LWBVBP01 ‘De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden’
NR + TITEL ACTIVITEIT AA 1_5 Samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen die actief zijn in de gemeente een bescheiden woonaanbod realiseren

Welke gemeenten Halle
Sint-Pieters-Leeuw

Beersel

Verantwoording van de keuze De sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei heeft reeds zijn principiële bereidheid en mogelijke plannen bekend gemaakt in kader van de realisatie 
van een bescheiden woonaanbod. Indien deze plannen worden geconcretiseerd zal de gemeente ondersteunend optreden. Hierbij willen we extra aandacht hebben 
op het duurzaam karakter van het bescheiden woonaanbod. 

Huidige situatie
In het project Windmolenveld te Halle zal Woonpunt Zennevallei 5 studio’s creëren in kader van ‘senioren op kot’. Als deze niet sociaal verhuurd kunnen worden, zal 
dit ondergebracht worden onder ofwel Vlabzorginvest ofwel onder bescheiden huur.  Gezien de gewijzigde regelgeving rond bescheiden woonaanbod wordt dit 
reserveplan echter bemoeilijkt, waardoor het onzeker is of het effectief onder een bescheiden woonaanbod gecategoriseerd zal worden.

In Beersel voorziet Woonpunt Zennevallei een bescheiden woonaanbod in het project Laekenweide (3 woningen) te Lot. Woonpunt Zennevallei wil hierbij inzetten 
op de gewijzigde regelgeving en wil gaan voor ‘starterswoningen’, met dat verschil dat Woonpunt Zennevallei eventueel vrijwillig zou kunnen verkopen aan de 
zittende huurder. 

Acties 2020
Halle, Beersel Er wordt nagegaan met SHM Woonpunt Zennevallei of er in de bovenvermelde projecten een bescheiden woonaanbod zal gerealiseerd worden en zo niet, waar er 

wel bescheiden huurwoningen mogelijk zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de gewijzigde regelgeving rond het bescheiden woonaanbod.

Beoogd resultaat 2020
Halle, Beersel Overleg met sociale huisvestingsmaatschappij en bespreking op lokaal woonoverleg 

Acties 2021
Halle, Beersel

Afhankelijk van de resultaten en besprekingen uit 2020, is er een principiële beslissing van de SHM om bescheiden woonaanbod te realiseren op de gekozen locatie.

Beoogd resultaat 2021
Halle, Beersel Principiële beslissing SHM Woonpunt Zennevallei
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AA 1_6

BELEIDSPRIORITEIT LWBVBP01 ‘De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden’

NR + TITEL ACTIVITEIT
AA 1_6 De verplichting om de huurprijs en de gemeenschappelijke lasten van private huurwoningen bekend te maken opvolgen en inbreuken op die verplichting 
beboeten

Welke gemeenten Halle
Sint-Pieters-Leeuw

Beersel

Verantwoording van de keuze Als een woning te huur staat, is het wettelijk verplicht de huurprijs te vermelden. Ook het bedrag van de gemeenschappelijke kosten moet vermeld worden. Deze 
maatregel is bedoeld om discriminatie op de private huurmarkt tegen te gaan. In 2019 zijn we van start gegaan met een sensibilseringsactie rond deze 
afficheringsplicht en worden er in Halle en Sint-Pieters-Leeuw periodieke controles uitgevoerd om inbreuken  vast te stellen. In de stad Halle wil men ook vanaf 2020 
verder inzetten op controles en sensibilisering en zullen inbreuken beboet worden door middel van een opname in het lokaal politiereglement.

Huidige situatie Begin 2019 werd er een meldpunt geïnstalleerd op de website van de woonwinkel waar er, naast het melden van discriminatie op de huurmarkt en achterstallige 
huren of betalingsmoeilijkheden, ook melding kan gemaakt worden van inbreuken op de huurafficheringsplicht.  Er werd hiernaast een artikel gepubliceerd in de 
gemeentelijke infobladen (juni) en een affiche Te Huur wordt gratis aangeboden bij de woonwinkel.

Bij de opmaak van het wekelijks huurkrantje van digitale zoekertjes wordt er een controle uitgevoerd op de huurprijsvermelding. Hiernaast zijn de 
gemeenschapswachten in Halle en Sint-Pieters-Leeuw eind mei 2019 gestart met het uitvoeren van periodieke veldcontroles van de huuraffichering. Dit gebeurt 
voorlopig op basis van digitale zoekertjes en nadien ook op basis van de lijst van huurwoningen die we zullen verkrijgen van de provincie. Inbreuken worden 
doorgegeven via het meldpunt van de woonwinkel. Vervolgens verkrijgen de eigenaars van het pand of het immobiliënkantoor een schrijven toegestuurd met de 
vraag om de affichering aan te passen. Bij de brief is er een folder toegevoegd met informatie over de huurafficheringsplicht en de dienstverlening vanuit de 
woonwinkel. Uit de verdere resultaten van deze controles zullen we een beter zicht verkrijgen over de frequentie van inbreuken en het effect van de 
sensibiliseringsactie. In Halle zal er vanaf 2020-2021 ook van start worden gegaan met het sanctioneren van deze inbreuken. 

Acties 2020
Halle Op basis van het huurkrantje, digitale zoekertjes en de lijst van huurwoningen worden er, in samenwerking met de gemeenschapswachten, controles uitgevoerd op 

de huurafficherinsplicht.

Halle Bij inbreuken worden eigenaars aangeschreven met daarbij  een folder over de huurafficheringsplicht, de vraag om de affichering aan te passen en de mogelijkheid 
tot het verkrijgen van een gratis huuraffiche. Nadien volgt er opnieuw een controle van deze adressen.

Halle Terugkoppeling van de resultaten van de sensibiliseringsactie naar het college en voorstel om politiereglement aan te passen.
Beoogd resultaat 2020
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Halle Eigenaars en immobiliënkantoren worden gesensibiliseerd over de huurafficheringsplicht & krijgen de tijd om inbreuken te regulariseren

Halle Overzicht van aandeel woningen die niet voldoen aan huurafficheringsplicht & overzicht van resultaten brieven

Halle Goedkeuring vanuit het college omtrent de opname van sanctionering op inbreuken huurafficheringsplicht in het politiereglement

Acties 2021
Halle Op basis van het huurkrantje, digitale zoekertjes en de lijst van huurwoningen worden er, in samenwerking met de gemeenschapswachten, controles uitgevoerd op 

de huurafficherinsplicht. Bij inbreuken worden eigenaars aangeschreven en in kennis gesteld van de mogelijke sanctionering.

Halle Er wordt een PV opgemaakt door de gemeentelijke ambtenaar bij inbreuken op de huurafficheringsplicht en dit wordt doorgegeven aan de provincie Vlaams-
Brabant, die voor de stad Halle optreedt als sanctionerende ambtenaar.

Beoogd resultaat 2021

Halle Overzicht van aandeel woningen die niet voldoen aan huurafficheringsplicht & overzicht van resultaten brieven
Halle Overzicht aantal PV's & GAS boetes n.a.v. inbreuken huurafficheringsplicht
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EV 1_1

BELEIDSPRIORITEIT LWBVBP01 ‘De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden’

NR + TITEL ACTIVITEIT
De gemeente past het afsprakenkader betreffende art.24 KBSH ‘versnelde toewijzing’ verder toe in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij 
Woonpunt Zennevallei

Welke gemeenten Halle
Sint-Pieters-Leeuw

Beersel

Verantwoording van de keuze
Een belangrijke toepassing van het lokale toewijzingsbeleid in Halle betreft het afsprakenkader inzake versnelde toewijzingen (art 24 §2 uit het Kaderbesluit 
Sociale Huur) tussen Woonpunt Zennevallei, de stad Halle en de lokale welzijnsactoren die actief zijn op het grondgebied van de stad. Dit afsprakenkader, in 
voege sinds februari 2017, is een verderzetting van het experimenteel project proefwonen, dat liep van 2011 tot 2015, en waarbij bepaalde doelgroepen in 
aanmerking kwamen voor een versnelde toewijzing van een sociale woning mits actieve woonbegeleiding. De verderzetting van het succesvolle experimentele 
project ‘proefwonen’ lukte niet via de opmaak van een doelgroepenplan (art.28 KSH) en vandaaruit werd er geopteerd voor een implementatie binnen artikel 24. 

Binnen artikel 24 van het KBSH kunnen bepaalde welzijnsorganisaties een versnelde toewijzing aanvragen voor kandidaat-huurders die voldoen aan de bijzondere 
omstandigheden van sociale aard (4 omschreven doelgroepen). Het afsprakenkader maakt het mogelijk voor de stad Halle om, samen met de verhuurder en de 
welzijnsorganisaties, afspraken te maken over de verdeling van het percentage en de spreiding van versnelde toewijzingen gedurende het jaar. Er werd hierbij een 
stuurgroep opgericht van welzijnspartners. Uit de evaluaties van het afsprakenkader kon geconcludeerd worden dat de samenwerking zeer goed verloopt. Het 
voordeel ligt voornamelijk in de uitsluiting van welzijnspartners die niet werkzaam zijn op het grondgebied. Hiernaast kan de sociale huisvestingsmaatschappij, 
door de opvolging van de begeleidingen binnen de stuurgroep, ook meer kwaliteitscontrole opleggen omtrent deze begeleidingen. 

Omwille van de positieve werking van het afsprakenkader in Halle en omwille van het engagement dat reeds werd uitgesproken door de gemeenten Beersel en 
Sint-Pieters-Leeuw rond het duurzaam maken van projecten Wonen-Welzijn in het werkingsgebied, is er een uitbreiding van het afsprakenkader voorzien naar 
deze gemeenten in 2019.  Ook de volgende jaren willen we de samenwerking binnen art.24§2 verderzetten in de drie gemeenten. In het kader van de nieuwe 
regelgeving vanaf 2020, waarbij de sociale huisvestingsmaatschappij als initiatiefnemer dient op te treden, heeft Woonpunt Zennevallei reeds verklaard ook de 
komende jaren dezelfde werkwijze te willen hanteren.

Huidige situatie In Halle is het afsprakenkader in voege sinds 21 februari 2017. De lokale actoren zijn vertegenwoordigd in een stuurgroep die unaniem beslissen over de 
kandidatuur van een versnelde toewijzing binnen dit kader. De stuurgroep komt 5x/jaar samen. Per vergadering kan er 1 toewijzing worden goedgekeurd. De 
coördinator van het IGS neemt deel aan deze stuurgroep als vertegenwoordiger van het OCMW Halle. In 2019 is er een uitbreiding van het afsprakenkader 
voorzien naar de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw (gemeenteraden juni '19). Er werd hiertoe een addendum toegevoegd aan de oorspronkelijke 
afsprakennota. Op basis van het contingent van 5% van het gemiddeld aantal toewijzingen van Woonpunt Zennevallei de voorbije 5 jaren wordt er met volgende 
verdeelsleutel gewerkt: 5 toewijzingen/jaar in Halle, 3 toewijzingen/jaar in Beersel en 1 toewijzing/jaar in Sint-Pieters-Leeuw.  SHM Gewestelijke maatschappij 
voor Volkshuivesting gaf mee voorlopig niet te willen instappen omwille van zijn grote werkingsgebied. Indien zij later ook opteren voor een toepassing van het 
afsprakenkader kan het aantal toewijzingen in Sint-Pieters-Leeuw worden verhoogd. 
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Acties 2020
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Deelname vergaderingen stuurgroep art.24§2 & uitvoering afsprakenkader

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Evaluatie van de werking van het afsprakenkader en evaluatie van de uitbreiding naar Sint-Pieters-Leeuw en Beersel

Sint-Pieters-Leeuw Gesprek aangaan met SHM Gewestelijke maatschappij Volkshuisvesting i.k.v. toepassing van afsprakenkader

Beoogd resultaat 2020
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Verslag vergaderingen stuurgroep art.24 en overzicht dossiers versnelde toewijzingen

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Evaluatie op het lokaal woonoverleg en de stuurgroep van het IGS

Sint-Pieters-Leeuw Beslissing van SHM Gewestelijke maatschappij Volkshuisvesting i.k.v. toepassing van afsprakenkader

Acties 2021
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Deelname vergaderingen stuurgroep art.24§2 & uitvoering afsprakenkader

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Jaarlijkse evaluatie van de werking

Sint-Pieters-Leeuw Opmaak van afsprakender in geval van positieve beslissing van Gewestelijke maatschappij Volkshuisvesting

Beoogd resultaat 2021
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Verslag vergaderingen stuurgroep art.24 en overzicht dossiers versnelde toewijzingen

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Evaluatie op het lokaal woonoverleg en de stuurgroep van het IGS

Sint-Pieters-Leeuw Goedgekeurd afsprakenkader door lokaal bestuur, welzijnsactoren en sociale huisvestingsmaatschappij Gewestelijke maatschappij Volkshuisvesting
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AA 2_1

BELEIDSPRIORITEIT LWBVBP02 ‘De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving’
NR + TITEL ACTIVITEIT AA 2_1 Op eigen initiatief conformiteitsonderzoeken uitvoeren en gratis conformiteitsattesten afgeven;

Welke gemeenten Halle
Sint-Pieters-Leeuw

Beersel

Verantwoording van de keuze Uit de woonstudies van Halle en Sint-Pieters-Leeuw blijkt een duidelijk probleem inzake kwaliteitsproblemen binnen het onderste segment van de huurmarkt en 
in bepaalde gebieden van de gemeenten. Uit een eerste inventarisatie van de woonmarkt in Beersel zien we deze problematiek eveneens terugkomen in 
specifieke deelgemeenten. De vraag naar betaalbare huurwoningen is hoog binnen ons werkingsgebied. Ook de druk vanuit Brussel heeft een invloed op de 
krapte van de huurmarkt. Omwille van de stijgende vraag merken we een stijging van de huurprijzen bij de goedkopere woningen, waardoor steeds meer 
woningen van slechte kwaliteit verhuurd worden aan een te hoge huurprijs. Om deze problematiek beter te kunnen inventariseren en aan te pakken willen we 
binnen het werkingsgebied werk maken van een proactief woningkwaliteitsbeleid.

Huidige situatie Sinds de aanvang van het project wordt er werk gemaakt van een proactieve aanpak waarin woningen van slechte kwaliteit worden opgespoord en eigenaars tot 
herstelling bewogen worden, bijvoorbeeld via de werkgroep woningkwaliteit (zie AA 2_8).

Naast de  samenwerking met lokale partners, wordt er sinds 2018 in Halle en Sint-Pieters-Leeuw een conformiteitsonderzoek gekoppeld aan het verlenen van een 
huurwaarborgsteun door het OCMW. Dit wordt niet gekoppeld aan het goedkeuren van de huurwaarborg en wordt pas uitgevoerd na de steuntoekenning. In 
2018 werden er 16 huurwaarborgen goedgekeurd in Halle, waarvan er 7 woningen conform bleken. Slechts bij 1 woning werden er kwaliteitsproblemen 
vastgesteld . De overige huurders werden niet bereikt of wensten geen toegang te geven voor controle. In Sint-Pieters-Leeuw waren er 3 dossiers, maar werden 
de huurders niet bereikt. Omdat huurders geregeld de toegang weigeren tot de woning werd er eind 2018 besloten om de voorwaarde van een 
woningkwaliteitsonderzoek op te nemen in de toekenningsbrief van de huurwaarborgsteun. In 2019 werden er tot dusver (op datum van 4/6/2019) 4 
huurwaarborgen goedgekeurd in Halle op de private huurmarkt, waarvan er 3 woningen conform bleken. In Sint-Pieters-Leeuw is er voorlopig slechts 1 onderzoek 
ingepland.

Het uitvoeren van een woningkwaliteitsonderzoek na een huurwaarborgsteun zal ook in de volgende periode worden verdergezet en zal vanaf 2020 tevens 
worden toegepast in de gemeente Beersel. Om nog bijkomend in te zetten op een proactief woningkwaliteitsbeleid willen we vanaf 2020-2021 ook de ouderdom 
van het woningpatrimonium van de huurmarkt in kaart brengen. Op basis hiervan zullen we bepaalde wijken in de gemeenten afbakenen en inwoners 
sensibiliseren voor het  uitvoeren van een woningkwaliteitsonderzoek. Er zal hiertoe een folder/brief vanuit de woonwinkel worden opgemaakt. 

Binnen onderstaande acties gaan we op dezelfde wijze te werk als bij andere aanvragen voor een woningkwaliteitsonderzoek of het opstarten van een procedure 
tot het ongeschikt- en/of onbewoonbaar (OO) verklaren van een woning.  Bij kwaliteitsproblemen proberen we een oplossing te bekomen door bemiddeling met 
de eigenaar-verhuurder. Er wordt tevens een gratis conformiteitsattest aangeboden wanneer de woning in orde is. Wanneer  de nodige stappen niet tijdig 
worden uitgevoerd, worden de wettelijke procedures opgestart d.m.v. een adviesaanvraag bij Wonen-Vlaanderen.
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Acties 2020
Halle, Sint-Pieters-Leeuw Op eigen initiatief conformiteitsonderzoeken uitvoeren op basis van aanmeldingen op de werkgroep woningkwaliteit
Beersel Bij opstart werkgroep woningkwaliteit afspraken maken met lokale partners in kader van het uitvoeren van conformiteitsonderzoeken op eigen initiatief

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Op eigen initiatief conformiteitsonderzoeken uitvoeren na de goedkeuring van een steun in de huurwaarborg door het OCMW

Halle, Sint-Pieters-Leeuw In kaart brengen van de ouderdom van het patrimonium op de huurmarkt en het afbakenen van prioritaire wijken

Beoogd resultaat 2020
Halle, Sint-Pieters-Leeuw Overzicht van conformiteitsonderzoeken, aantal conformiteitsattesten, aantal procedures OO n.a.v. de werkgroep woningkwaliteit

Beersel Er zijn duidelijke afspraken met de lokale partners omtrent het aanmelden van woningkwaliteitsproblemen en het uitvoeren van kwaliteitsonderzoeken
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Overzicht van conformiteitsonderzoeken, aantal conformiteitsattesten, aantal procedures OO n.a.v. steun in huurwaarborg

Halle, Sint-Pieters-Leeuw Er zijn prioritaire wijken afgebakend waarbij inwoners zullen worden gesensibiliseerd rond woningkwaliteit

Acties 2021
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Op eigen initiatief conformiteitsonderzoeken uitvoeren op basis van aanmeldingen op de werkgroep woningkwaliteit

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Op eigen initiatief conformiteitsonderzoeken uitvoeren na de goedkeuring van een steun in de huurwaarborg door het OCMW

Halle, Sint-Pieters-Leeuw
Inwoners van de afgebakende wijken sensibiliseren voor het uitvoeren van woningkwaliteitsonderzoeken door middel van een brief/folder vanuit de woonwinkel

Beersel In kaart brengen van de ouderdom van het patrimonium op de huurmarkt en het afbakenen van prioritaire wijken

Beoogd resultaat 2021
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Overzicht van conformiteitsonderzoeken, aantal conformiteitsattesten, aantal procedures OO n.a.v. de werkgroep woningkwaliteit

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Overzicht van conformiteitsonderzoeken, aantal conformiteitsattesten, aantal procedures OO n.a.v. steun in huurwaarborg

Halle, Sint-Pieters-Leeuw Overzicht met daarbij een toename van conformiteitsonderzoeken, aantal conformiteitsattesten, aantal procedures OO in de afgebakende wijken
Beersel Er zijn prioritaire wijken afgebakend waarbij inwoners zullen worden gesensibiliseerd rond woningkwaliteit
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AA 2_2

BELEIDSPRIORITEIT LWBVBP02 ‘De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving’
NR + TITEL ACTIVITEIT AA 2_2 Een verordening vaststellen en toepassen waarbij het conformiteitsattest verplicht wordt gesteld in bepaalde situaties

Welke gemeenten Halle
Sint-Pieters-Leeuw

Beersel

Verantwoording van de keuze Het conformiteitsattest heeft tal van voordelen voor zowel de huurder als de verhuurder. De huurder weet dat de woning voldoet aan de minimale veiligheids-, 
gezondheids- en woonkwaliteitsnormen en zijn verhuurder is zeker dat zijn huurwoning voldoet aan de kwaliteitseisen bij het begin van de
verhuur. Bij betwisting tijdens de huurperiode heeft de verhuurder een garantie dat zijn woning op dat moment conform was. Een ander voordeel is dat de stad een 
beter zicht verkrijgt op de kwaliteit van de private huurmarkt en eerder preventief te werk kan gaan in plaats van curatief. Op lange termijn zullen er namelijk 
minder procedures moeten opgestart worden tot het ongeschikt- en of onbewoonbaar verklaren van een woning tijdens een huurovereenkomst.

Er zal in 2020 worden gestart met de uitwerking van een reglement waarbij het conformiteitsattest verplicht wordt gesteld bij nieuwe verhuringen. De verplichting 
zal hierbij vermoedelijk gefaseerd worden ingevoerd op basis van bouwjaar. Na goedkeuring van het reglement, voorzien tegen eind 2020, zal er in 2021 gestart 
worden met het aanschrijven van de eigenaars die verplicht zijn om een conformiteitsattest aan te vragen. Er zal tevens een procedure worden uitgewerkt waarbij 
een melding wordt ontvangen bij nieuwe inhuren (bv. via dienst bevolking). In latere fase en afhankelijk van een eerste evaluatie zal ook de mogelijkheid onderzocht 
worden om de verplichting te koppelen aan een belastingreglement.

Met het zowel uitvoeren van conformiteitsonderzoeken op eigen initiatief (AA 2_1), het beperken van de geldigheidsduur van conformiteitsattesten in bepaalde 
gevallen (AA 2_3) en het gefaseerd verplicht maken van conformiteitsattesten vanaf 2021 werkt de stad aan een geïntegreerd en proactief woningkwaliteitsbeleid.

Huidige situatie Momenteel is er nog geen gemeentelijk reglement ter verplichting van conformiteitsattesten bij het verhuren van een woning. In 2019 verwachten we van de 
provincie Vlaams-Brabant een lijst van elk bewoond en verhuurd pand met daarbij de gegevens van de eigenaar (naam, adres, eigenaarstype) en de woning (KI, 
bouwjaar, oppervlakte, aard, wooneenheden). Via deze lijst zullen we zicht verkrijgen op enerzijds het aantal verhuurde panden en anderzijds de ouderdom van 
deze huurpanden. Op basis hiervan kunnen we het toepassingsgebied van de gefaseerde invoering van een verplicht conformiteitsattest vastleggen. Hierbij houden 
we rekening met de haalbaarheid in kader van noodzakelijke personeelsinzet. Van de provincie hebben we reeds een overzicht ontvangen van het geschat aantal 
huurwoningen op het grondgebied van Halle. Hieruit blijkt dat er, met uitzondering van de woningen in beheer van de sociale huisvestingsmaatschappij en het 
sociaal verhuurkantoor, ca. 4199 huurwoningen zijn. Rekening houdend met het Vlaams gemiddelde waarbij 1/5de van het huurpatrimonium  jaarlijks opnieuw 
verhuurd wordt hebben we te maken met een potentieel van 840 conformiteitsonderzoeken op jaarbasis.Het conformiteitsattest zal niet meteen verplicht gemaakt 
worden voor alle huurwoningen. We baseren ons bv. in eerste instantie op de huurwoningen op de private markt met een bouwjaar >50 jaar. Het aandeel woningen 
in Halle met een bouwjaar van >50jaar bedraagt 67%. Indien we dit % doortrekken naar het aantal nieuwe verhuringen/jaar komt dit neer op een potentieel van 563 
mogelijke conformiteitsonderzoeken op jaarbasis.
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Acties 2020
Halle Op basis van de lijst van gehuurde panden en het in kaart brengen van de ouderdom van het verhuurde patrimonium wordt er een reglement uitgewerkt voor het 

verplicht maken van een conformiteitsattest met een gefaseerde inwerkingtreding.

Beoogd resultaat 2020
Halle Bespreking van het ontwerpreglement op de werkgroep woningkwaliteit, het lokaal woonoverleg en de IGS-stuurgroep

Halle Goedkeuring reglement door de gemeenteraad. Hierna wordt het reglement ter goedkeuring voorgelegd aan de minister.

Acties 2021
Halle Er wordt een procedure uitgewerkt om eigenaars te contacteren en meldingen te ontvangen bij nieuwe verhuringen

Halle Conformiteitsonderzoeken worden uitgevoerd bij nieuwe verhuringen van woningen van een bepaalde ouderdom.

Beoogd resultaat 2021
Halle Aantal conformiteitsonderzoeken en conformiteitsattesten binnen dit kader

Halle Eerste evaluatie van het reglement: Overzicht van aandeel bereikte huurwoningen & aandeel inbreuken op het reglement
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BELEIDSPRIORITEIT LWBVBP02 ‘De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving’

NR + TITEL ACTIVITEIT
AA 2_3 Een verordening vaststellen en toepassen waarbij de geldigheidsduur van het conformiteitsattest beperkt wordt, en woningen met dergelijke 
conformiteitsattesten opvolgen

Welke gemeenten Halle
Sint-Pieters-Leeuw

Beersel

Verantwoording van de keuze Tijdens de voorgaande werkingsjaren werden er bij kwaliteitsonderzoeken dikwijls gebreken vastgesteld die niet voldoende waren voor het ongeschikt verklaren 
van de woning, maar binnen een bepaalde termijn wel kunnen leiden tot een ongeschikte woning. In deze gevallen is het niet ideaal om een conformiteitsattest af 
te leveren dat 10 jaar geldig is. We willen hiernaast ook rekening houden met de strengere kwaliteitsvereisten die worden opgelegd door Vlaanderen rond 
dubbele beglazing en dakisolatie. Zo zal een woning zonder dakisolatie vanaf 1 januari 2020 ongeschikt worden bevonden en voor woningen zonder dubbele 
beglazing geldt dit vanaf 1 januari 2023. Bij het vaststellen van deze gebreken is het ook hier niet opportuun om een conformiteitsattest van 10 jaar af te leveren.  
Omwille van deze redenen werd er beslist om in 2019 een reglement op te maken voor het beperken van de geldigheidsduur van het conformiteitsattest in 
bepaalde gevallen.

Huidige situatie Er werd in 2019 een uniform reglement uitgewerkt voor Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel ter beperking van de geldigheidshuur van conformiteitsattesten in 
bepaalde gevallen. Binnen dit reglement wordt de geldigheidsduur van een conformiteitsattest bepaald door het aantal strafpunten op het technisch verslag, het 
al dan niet aanwezig zijn van vochtproblemen in de woning en de aanwezigheid van dakisolatie en dubbele beglazing. Het reglement werd goedgekeurd door de 
gemeenteraden van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel respectievelijk op 30 april 2019, 23 mei 2019 en 29 mei 2019.

Het reglement wordt in 2020 verder toegepast en de conformiteitsattesten worden opgevolgd door het bijhouden van een lijst van deze attesten met een 
markering van de geldigheidsduur. De eigenaars worden bij het afleveren van een conformiteitsattest bijkomend ingelicht over de nodige werken die dienen 
uitgevoerd te worden ten einde de woning ook naar de toekomst toe conform te maken. Bij het verstrijken van de termijn van het conformiteitsattest wordt er 
opnieuw contact opgenomen met de eigenaar met de vraag om een nieuw conformiteitsonderzoek aan te vragen bij de woonwinkel.

Rekening houdend met het optimalisatiedecreet woningkwaliteit, waarbij de inwerkingtreding is voorzien vanaf 1 januari 2021 en waarbij o.a. het technisch 
verslag voor conformiteitsonderzoeken volledig wordt herzien, zal het gemeentelijk reglement in 2020-2021 moeten worden geëvalueerd en waar nodig 
aangepast.

Acties 2020
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Toepassen van het reglement en opvolgen van conformiteitsattesten door het bijhouden van een inventaris 

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Eigenaars, bij afgifte van conformiteitsattest, informeren en adviseren over de nodige werkzaamheden ter conform houden van de woning en eigenaars opnieuw 
contacteren om een conformiteitsonderzoek te laten uitvoeren bij het verstrijken van het conformiteitsattest.

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Evalueren van het reglement met het oog op de nieuwe modaliteiten in het optimalisatiedecreet woningkwaliteit
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Beoogd resultaat 2020
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Overzicht van conformiteitsattesten met een markering van de geldigheidsduur en de einddatum van het attest

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Eigenaars beschikken over een schriftelijk technisch advies bij het afleveren van een conformiteitsattest & ontvangen een schrijven bij het verstrijken van het 
conformiteitsattest.

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Tegen het najaar 2020 is er een eerste evaluatie van het reglement. Deze evaluatie werd besproken op het lokaal woonoverleg.

Acties 2021
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Toepassen van het reglement en opvolgen van conformiteitsattesten door het bijhouden van een inventaris 

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Eigenaars, bij afgifte van conformiteitsattest, informeren en adviseren over de nodige werkzaamheden ter conform houden van de woning en eigenaars opnieuw 
contacteren om een conformiteitsonderzoek te laten uitvoeren bij het verstrijken van het conformiteitsattest.

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Het reglement wordt, op basis van de evaluatie, aangepast volgens de modaliteiten van het nieuwe technisch verslag van het optimalisatiedecreet 
woningkwaliteit.

Beoogd resultaat 2021
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Overzicht van conformiteitsattesten met een markering van de geldigheidsduur en de einddatum van het attest

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Eigenaars beschikken over een schriftelijk technisch advies bij het afleveren van een conformiteitsattest & ontvangen een schrijven bij het verstrijken van het 
conformiteitsattest.

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Het aangepaste reglement is goedgekeurd door de gemeenteraden
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BELEIDSPRIORITEIT LWBVBP02 ‘De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving’
NR + TITEL ACTIVITEIT AA 2_6 Verwaarloosde gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken

Welke gemeenten Halle
Sint-Pieters-Leeuw

Beersel

Verantwoording van de keuze In Halle en Sint-Pieters-Leeuw is men al geruimte tijd actief aan het werk met een leegstandsbeleid. Tijdens het registreren en aanpakken van leegstand kwam men 
hierbij ook geregeld in aanraking met de problematiek van het verloederen van deze woningen. Toen het beleid rond verwaarlozing in 2017 volledig werd 
overgeheveld aan de gemeenten werd er dan ook beslist om een gemeentelijk reglement op te maken ter registratie van en heffing op verwaarloosde woningen 
en gebouwen. De uiterlijke kenmerken van verval die verwaarloosde woningen en gebouwen vertonen hebben namelijk een negatieve invloed op het straatbeeld. 
Bovendien willen we met dergelijk reglement ook werk maken van een geïntegreerd beleid ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing. Aangezien het ieders 
maatschappelijke verantwoordelijkheid is om een bijdrage te leveren aan een goed aanzien van de straat of van de wijk willen we, door middel van een heffing, 
eigenaars aansporen om hun verwaarloosde woningen of gebouwen op te knappen. 

Ook in de gemeente Beersel wenst men, naast het leegstandsbeleid, werk te maken van een geïntegreerd beleid rond verwaarlozing. Gezien de leegstand hier pas 
vanaf juni 2019 opnieuw actief zal worden geïnventariseerd en aangepakt, is er nog onvoldoende zicht op de problematiek van verwaarloosde woningen en 
gebouwen. Dit zal in 2019 en begin 2020 verder worden onderzocht en uitgewerkt zodat er tegen eind 2020 eveneens een reglement kan worden opgemaakt.

Huidige situatie
De gemeentelijke reglementen ter registratie van en heffing op verwaarloosde woningen/gebouwen werden door de gemeenteraden in Halle en Sint-Pieters-
Leeuw respectievelijk goedgekeurd op 21 maart en 30 maart 2017. Er werd hierbij geopteerd voor het behouden van het technisch verslag met strafpunten dat 
voordien ook werd gehanteerd voor de Vlaamse inventarisatie van verwaarlozing. Er is hierbij sprake van verwaarlozing als de indicaties in dit verslag een 
eindscore opleveren van minimaal 18 punten.

Het aantal woningen op de gemeentelijke inventaris is momenteel eerder laag (9 woningen in Halle en 6 woningen in Sint-Pieters-Leeuw op datum van 2/05/2019). 
De vaststellingen worden uitgevoerd op basis van klachten of op basis van doorverwijzing door de wijkagenten. In de volgende periode willen we verwaarlozing 
actiever registreren door o.a. een samenwerking met de gemeenschapswachten, een screening van woningen in oude wijken en een systematische screening van 
langdurig leegstaande woningen. Hiernaast onderzoeken we momenteel de mogelijkheid tot het toepassen van een andere methodiek voor de beoordeling van 
verwaarlozing. We merken namelijk dat verschillende verloederde woningen, op basis van de huidige methodiek, nog te vaak aan een registratie ontsnappen. 

Voor de gemeente Beersel zullen de eerste ervaringen uit de leegstandsregistratie in 2019 en de evaluatie van de aanpak rond verwaarlozing in Halle en Sint-
Pieters-Leeuw een belangrijke input vormen voor de opmaak van een reglement voor verwaarloosde woningen en gebouwen. Tegen eind 2020 willen we ook in 
Beersel een reglement uitwerken en laten goedkeuren door de gemeenteraad.
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Acties 2020
Halle, Sint-Pieters-Leeuw Op basis van de evaluatie wordt er een nieuw reglement ter registratie van en heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen uitgewerkt

Halle, Sint-Pieters-Leeuw Vaststellen van verwaarlozing op basis van klachten, doorverwijzing partners en systematische screening in oude wijken en van langdurig leegstaande woningen

Halle, Sint-Pieters-Leeuw Opmaak aanslagbiljetten verwaarloosde woningen/gebouwen
Beersel Er wordt een voorstel uitgewerkt van reglement tot het registreren en aanpakken van verwaarloosde woningen en gebouwen voor de gemeente Beersel

Beoogd resultaat 2020
Halle, Sint-Pieters-Leeuw Het nieuw reglement ter registratie van en heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen is goedgekeurd door de gemeenteraad

Halle, Sint-Pieters-Leeuw Toename van opnames in het register verwaarloosde woningen/gebouwen en de panden op het register worden opgevolgd (schrappingen, vrijstellingen, …)

Halle, Sint-Pieters-Leeuw Gemeentelijke inkomsten uit de heffing op geïnventariseerde verwaarloosde woningen/gebouwen en eigenaars worden bewogen om hun pand te renoveren
Beersel Het reglement ter registratie van en heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen is in het najaar 2020 goedgekeurd door de gemeenteraad

Acties 2021
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel

Vaststellen van verwaarlozing op basis van klachten, doorverwijzing partners en systematische screening in oude wijken en van langdurig leegstaande woningen

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Opmaak aanslagbiljetten verwaarloosde woningen/gebouwen

Beoogd resultaat 2021
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Toename van opnames in het register verwaarloosde woningen/gebouwen en de panden op het register worden opgevolgd (schrappingen, vrijstellingen, …)

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Gemeentelijke inkomsten uit de heffing op geïnventariseerde verwaarloosde woningen/gebouwen en eigenaars worden bewogen om hun pand te renoveren
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AA 2_7

BELEIDSPRIORITEIT LWBVBP02 ‘De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving’

NR + TITEL ACTIVITEIT
AA 2_7 Een afsprakenkader met de minister en het sociaal verhuurkantoor dat actief is in de gemeente aanvragen en, als het afsprakenkader wordt gesloten, 
conformiteitsonderzoeken uitvoeren met het oog op de inhuurneming van woningen en kamers door het sociaal verhuurkantoor

Welke gemeenten Halle
Sint-Pieters-Leeuw

Beersel

Verantwoording van de keuze Bij de prospectie voor nieuwe inhuurnemingen wordt er door het sociaal verhuurkantoor dikwijls beroep gedaan op de technisch adviseur van het IGS Woonbeleid 
Zennevallei. Door het aangaan van een overeenkomst met het sociaal verhuurkantoor voor het uitvoeren van conformiteitsonderzoeken bij een nieuwe 
inhuurneming kunnen we op een efficiënte manier overgaan tot  de kwaliteitscontroles van deze woningen en het verlenen van technisch advies aan eigenaar-
verhuurders. Met deze overeenkomst ontlasten we ook Wonen Vlaanderen van deze conformiteitsonderzoeken en laat het ons, als bijkomend voordeel, toe om 
de woningkwaliteit op de private huurmarkt beter in kaart brengen. 

Huidige situatie

Er is zowel in de stad Halle als de gemeente Sint-Pieters-Leeuw sinds 1 februari 2017 een afsprakenkader in voege tussen het IGS Woonbeleid Zennevallei, de 
gemeente/stad en het SVK Zuidkant in kader van het uitvoeren van conformiteitsonderzoeken voor het sociaal verhuurkantoor door de technisch adviseur van het 
IGS en het gratis afleveren van een conformiteitsattest door de gemeente. Gezien de positieve evaluatie van de samenwerking werd er beslist om het 
afsprakenkader ook de komende jaren verder te zetten.

Sinds aanvang van het kader werden er tot dusver (op datum van 3/06/2019) 40 conformiteitsonderzoeken uitgevoerd voor SVK Zuidkant in Halle, waarvan 37 
conformiteitsattesten werden afgeleverd en waarbij 6 woningen uiteindelijk niet werden ingehuurd. In Sint-Pieters-Leeuw werden 13 conformiteitsonderzoeken 
uitgevoerd, waarvan 9 conformiteitsattesten werden afgeleverd. Voor 1 woning was er reeds een conformiteitsattest voorhanden. In de 3 overige gevallen gaat 
het over een wissel van huurders en dient er nog een nieuw conformiteitsonderzoek te worden ingepland.

In de gemeente Beersel zal er vanaf 2020 ook een samenwerking worden aangegaan met SVK Webra. Er werd hiertoe reeds een principieel akkoord ontvangen 
van het sociaal verhuurkantoor. Net zoals in het afsprakenkader van Halle en Sint-Pieters-Leeuw zal er, naast de kwaliteitscontrole, een controle worden 
uitgevoerd van de stedenbouwkundige voorschriften vooraleer er een conformiteitsattest kan worden afgeleverd. Naast de nieuwe inhuurnames wordt ook het 
bestaande patrimonium van SVK Webra gescreend.

Tenslotte willen we, naast het uitvoeren van conformiteitsonderzoeken, ook opportuniteiten voor mogelijke nieuwe inhuringen signaleren aan het sociaal 
verhuurkantoor. Dit doen we sinds begin 2019 door het bijhouden van een inventaris van potentieel inhuurbare woningen op basis van het leegstandsregister, de 
woningkwaliteitsdossiers, de contacten aan het woonloket, de huisbezoeken en het wekelijks huurkrantje.
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Acties 2020
Halle, Sint-Pieters-Leeuw Toepassing van het afsprakenkader door het uitvoeren van conformiteitsonderzoeken en afleveren van conformiteitsattesten voor SVK Zuidkant

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Op basis van de inventaris van potentieel inhuurbare woningen opportuniteiten doorgeven aan het SVK Zuidkant en SVK Webra

Beersel Overleg tussen gemeente, sociaal verhuurkantoor Webra en Wonen Vlaanderen in kader van opmaak afsprakenkader 

Beersel Screening bestaand patrimonium SVK Webra

Beoogd resultaat 2020
Halle, Sint-Pieters-Leeuw Jaarlijks overzicht van aantal conformiteitsonderzoeken en conformiteitsattesten voor SVK Zuidkant binnen dit kader

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Aantal woningen op inventaris van potentieel inhuurbare woningen en aantal nieuwe inhuringen door het SVK Zuidkant en SVK Webra op het grondgebied

Beersel Goedgekeurd afsprakenkader door de gemeenteraad

Beersel Aantal conformiteitsonderzoeken en conformiteitsattesten van bestaande patrimonium SVK Webra

Acties 2021
Halle, Sint-Pieters-Leeuw Toepassing van het afsprakenkader door het uitvoeren van conformiteitsonderzoeken en het afleveren van conformiteitsattesten voor SVK Zuidkant

Beersel Toepassing van het afsprakenkader door het uitvoeren van conformiteitsonderzoeken en het afleveren van conformiteitsattesten voor SVK Webra

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Op basis van de inventaris van potentieel inhuurbare woningen opportuniteiten doorgeven aan het SVK Zuidkant en SVK Webra

Beoogd resultaat 2021
Halle, Sint-Pieters-Leeuw Jaarlijks overzicht van aantal conformiteitsonderzoeken en conformiteitsattesten voor SVK Zuidkant binnen dit kader

Beersel Jaarlijks overzicht van aantal conformiteitsonderzoeken en conformiteitsattesten voor SVK Webra binnen dit kader

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Aantal woningen op inventaris van potentieel inhuurbare woningen en aantal nieuwe inhuringen door het SVK Zuidkant en SVK Webra op het grondgebied
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BELEIDSPRIORITEIT LWBVBP02 ‘De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving’
NR + TITEL ACTIVITEIT AA 2_8 De lokale partners via structurele samenwerking betrekken bij het lokale woningkwaliteitsbeleid

Welke gemeenten Halle
Sint-Pieters-Leeuw

Beersel

Verantwoording van de keuze
Sinds de opstart van het intergemeentelijk samenwerkingsverband in 2013 werd beslist dat de technisch adviseur van het project bevoegd is voor het uitvoeren van 
conformiteitsonderzoeken en de vooronderzoeken en hercontroles binnen de procedures tot het ongeschikt- en of onbewoonbaar verklaren van een woning. Bij de 
toetreding van de gemeente Beersel in 2019 werd ook hier dezelfde beslissing genomen. Uit de woonstudies zijn het verbeteren van van de woningkwaliteit in 
bepaalde gebieden van de gemeenten en het werken aan de kwaliteit van het onderste segment van de private huurmarkt één van de prioritaire actiedomeinen. 
Het is dan ook van uiterst belang dat de lokale partners mee betrokken worden in het woningkwaliteitsbeleid, daar zij een belangrijke rol opnemen als signaalfunctie 
en hiernaast ook mee betrokken kunnen worden in het zoeken van een oplossing bij moeilijke dossiers.

Huidige situatie
De opvolging van kwaliteitsonderzoeken gebeurt via een constructieve samenwerking tussen o.a. de dienst ruimtelijke ordening en de medewerkers van IGS 
Woonbeleid Zennevallei, waarbij de technisch adviseur instaat voor het uitvoeren van de woningkwaliteitsonderzoeken en de dienst Ruimtelijke Ordening 
ondersteuning biedt in de administratieve opvolging van deze dossiers.

In Halle bestaat er sinds voor de opstart van het IGS project een werkgroep waarbij afgevaardigden van diverse diensten periodiek samenkomen ten einde gekende 
problemen rond woningkwaliteit te delen en zo tot een passende oplossing te komen. In Sint-Pieters-Leeuw werd dergelijke werkgroep eind 2014 opgericht. In deze 
werkgroepen zetelen medewerkers uit de woonwinkel, de sociale dienst van OCMW/gemeente, dienst Ruimtelijke ordening, politie, dienst bevolking, dienst milieu, 
brandweer,... Er wordt minstens 4x/jaar een overleg georganiseerd tussen deze partners waarbij er, naast het in kaart brengen van problemen rond woningkwaliteit, 
ook problemen rond woonhygiëne, overbewoning, stedenbouwkundige vergunningen, verwaarlozing, leegstand en domiciliefraude worden besproken en 
gezamenlijk aangepakt. 

Om de lokale partners te informeren over de te volgen procedures worden er door de woonwinkel infosessies georganiseerd over het interne draaiboek 
woningkwaliteit waarbij een checklist is opgemaakt voor professionelen rond woningkwaliteitsproblemen. Er is tevens een meldingsfiche geïmplementeerd voor 
wijkagenten, maatschappelijk werkers en andere leden van de werkgroep om zo problemen rond woningkwaliteit, verwaarlozing e.d. te kunnen signaleren aan de 
medewerkers van de woonwinkel.

In Beersel werd er in 2019 reeds een samenwerking aangegaan met de dienst Ruimtelijke ordening, dienst milieu en de sociale dienst van het OCMW. Er werd een 
toelichting gegeven over de procedures rond woningkwaliteit, het interne draaiboek en de visuele checklist van kwaliteitsproblemen. Er wordt verder onderzocht 
welke lokale partners nog kunnen betrokken worden in het signaleren van woningkwaliteitsproblemen zodat er in 2020 ook van start kan worden gegaan met een 
werkgroep woningkwaliteit om de over de stand van de verschillende dossiers verslag te kunnen geven en betere samenwerkingen te initiëren.
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Acties 2020
Halle, Sint-Pieters-Leeuw Verderzetten werkgroep woningkwaliteit en opvolgen besproken en doorverwezen dossiers

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Informeren en sensibiliseren van lokale partners rond woningkwaliteit o.a. door infosessies draaiboek, visuele checklist, meldingsfiche

Beersel Opstart werkgroep woningkwaliteit

Beoogd resultaat 2020
Halle, Sint-Pieters-Leeuw Jaarlijks overzicht besproken dossiers en aantal uitgevoerde conformiteitsonderzoeken en conformiteitsattesten in deze context. Door middel van de 

samenwerkingen positieve resultaten in kaart brengen.

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Doorverwijzingen van en samenwerking met lokale partners verhogen

Beersel Eerste vergadering werkgroep organiseren in 2020

Acties 2021
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Verderzetten werkgroep woningkwaliteit en opvolgen besproken en doorverwezen dossiers

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Informeren en sensibiliseren van lokale partners rond woningkwaliteit o.a. door infosessies draaiboek, visuele checklist, meldingsfiche

Beoogd resultaat 2021
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Jaarlijks overzicht besproken dossiers en aantal uitgevoerde conformiteitsonderzoeken en conformiteitsattesten in deze context. Door middel van de 

samenwerkingen positieve resultaten in kaart brengen

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Doorverwijzing van en samenwerking met lokale partners verhogen
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BELEIDSPRIORITEIT LWBVBP02 ‘De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving’
NR + TITEL ACTIVITEIT AA 2_9 Een budget voorzien op de begroting van de gemeente voor de toepassing van het sociaal beheersrecht en zo nodig de procedure toepassen

Welke gemeenten Halle
Sint-Pieters-Leeuw

Beersel

Verantwoording van de keuze
De gemeente wordt geregeld geconfronteerd met eigenaars die geen stappen ondernemen in het renoveren of activeren van hun leegstaande woning. Gezien 
enerzijds de negatieve invloed van deze woningen op het straatbeeld en anderzijds het tekort aan betaalbare woningen, biedt het sociaal beheersrecht een 
interessant instrument voor het lokaal bestuur om zo deze woningen te renoveren en sociaal te verhuren.

In Sint-Pieters-Leeuw werd er, via bespreking op de werkgroep woningkwaliteit, afgesproken om de mogelijkheid tot het sociaal beheersrecht te onderzoeken voor 
enkele panden. In Halle zijn er tevens enkele panden die reeds langdurig zijn opgenomen op de leegstandsinventaris, waarbij het sociaal beheersrecht zal 
onderzocht worden. Het gemeentebestuur heeft reeds aangegeven een budget te willen voorzien in de begroting voor het geval er effectief zal beslist worden om 
één van deze woningen sociaal in beheer te nemen. 

Huidige situatie
Naar aanleiding van de bespreking op de werkgroep woningkwaliteit werd er in Sint-Pieters-Leeuw reeds een eerste brief verstuurd naar de eigenaars van enkele 
leegstaande woningen. Pas na er toegang wordt verkregen tot deze woningen zal de haalbaarheid kunnen worden nagegaan en zal er kunnen worden ingeschat 
hoeveel budget er zal moeten worden vrijgemaakt ter renovatie van deze panden. 

In Halle werd de mogelijkheid in kader van het sociaal beheersrecht op heden nog niet onderzocht. Dit zal vanaf eind 2019 - begin 2020 worden opgestart in 
samenspraak met de partners van de werkgroep woningkwaliteit.

Wat betreft de grootorde van het budget gaan we uit van een bedrag van 50.000€ voor 1 woning. Afhankelijk van de aard van de renovatiewerken is het mogelijk 
dat er een groter budget zal moeten voorzien worden. Dit zal blijken uit het verder onderzoek in 2019 en 2020.

Er wordt momenteel ook nog gewacht op de inwerkingtreding van het decreet houdende de wijziging van het sociaal beheersrecht en het draaiboek dat wordt 
opgemaakt door Vlaanderen. Hiernaast zal er tevens een samenwerking moeten worden aangegaan met het sociaal verhuurkantoor Zuidkant ter verhuring van deze 
panden. Het SVK Zuidkant heeft hiertoe reeds zijn bereidheid getoond.

Acties 2020
Halle In samenspraak met de partners van de werkgroep woningkwaliteit wordt onderzocht voor welke langdurig leegstaande of ongeschikte/onbewoonbare panden de 

procedure van het sociaal beheersrecht zal worden toegepast.

32 | 43



AA 2_9

Sint-Pieters-Leeuw Afhankelijk van de resultaten uit 2019 worden de verdere stappen uitgevoerd volgens de procedures omschreven in het draaiboek sociaal beheersrecht.

Beoogd resultaat 2020
Halle Er is een lijst van panden waarbij de eigenaars een eerste maal zullen aangeschreven worden in kader van een mogelijke toepassing van het sociaal beheersrecht & 

de gemeente voorziet hiervoor een budget in de begroting van minimaal 50.000€.

Sint-Pieters-Leeuw Er is een budget voorzien in de begroting van minimaal 50.000€ voor de toepassing van het sociaal beheersrecht en er is, in samenwerking met SVK Zuidkant, een 
beslissing over welke woning(en) er effectief sociaal in beheer zal (zullen) genomen worden.

Acties 2021
Halle De verdere stappen in de procedure worden uitgevoerd voor minstens één van de panden uit de opgestelde lijst in 2020.

Sint-Pieters-Leeuw Afhankelijk of en van welke woning(en) er een sociaal beheersrecht van toepassing is, worden de nodige stappen ter conform maken en verhuren van de woning(en) 
geconcretiseerd.

Beoogd resultaat 2021
Halle Er is, in samenwerking met SVK Zuidkant, een beslissing over welke woning(en) er effectief sociaal in beheer zal (zullen) genomen worden.

Sint-Pieters-Leeuw Indien werd beslist om de woning(en) effectief in sociaal beheer te nemen is er een samenwerking met SVK Zuidkant en een concreet stappenplan voor het 
renoveren en verhuren van de woning(en).
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BELEIDSPRIORITEIT LWBVBP02 ‘De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving’
NR + TITEL ACTIVITEIT AA 2_10 De ongeschiktheid en onbewoonbaarheid en de datum van vaststelling aanbrengen op de gevel van private huurwoningen

Welke gemeenten Halle
Sint-Pieters-Leeuw

Beersel

Verantwoording van de keuze Het verhuren van ongeschikte en/of onbewoonbaar verklaarde woningen is strafbaar. Met het aanplakken van het besluit tot ongeschikt - en of 
onbewoonbaarverklaring willen we ervoor zorgen dat deze woningen niet opnieuw verhuurd worden door de eigenaar. Het is belangrijk om zwakkere huurders te 
beschermen.  Met een aanplakking kan een potentiële huurder meteen zien dat de woning niet meer geschikt is voor bewoning. Dergelijke woningen hebben 
tevens een negatieve impact op de buurt en creëren ongezonde en onveilige toestanden.  Met het voorzien van een aanplakking hopen we de eigenaar sneller te 
motiveren en sensibiliseren om de problemen van de woning aan te pakken. 

Huidige situatie In Beersel wordt elke ongeschikte en/of onbewoonbare woningen voorzien van een aanplakking van het besluit op de gevel. In het besluit tot het ongeschikt 
en/of onbewoonbaar verklaren van een woning zijn hiertoe twee bijkomende artikels opgenomen waarbij vermeld wordt dat het besluit op een goed zichtbare 
plaats op de gevel zal worden aangeplakt en dat het vernielen, wegnemen of op een andere wijze onleesbaar maken van het aanplakbiljet verboden is en kan 
gesanctioneerd worden.

Bij het opmaken van het besluit tot het ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren van een woningen wordt er door de dienst ruimtelijke ordening tevens een 
document 'verklaring van ongeschiktheid/onbewoonbaarheid' opgemaakt met de vermelding van de datum van het besluit en de eigenaar van de woning. Dit 
document wordt, na ondertekening door burgemeester en algemeen directeur, geplastificeerd en doorgegeven aan de wijkagenten. De wijkagenten plakken het 
geplastificeerde document met duckt tape vast aan de gevel van de ongeschikte en/of onbewoonbare woning.

In Halle en Sint-Pieters-Leeuw wordt er vanaf juni 2019 gestart met het voorzien van een aanplakking bij elk nieuw besluit tot het ongeschikt- en of 
onbewoonbaar verklaren van een woning en zal dezelfde procedure worden gevolgd dan in Beersel. De woningen die reeds zijn opgenomen op de inventaris 
zullen tevens, na het sturen van een brief naar de eigenaar, voorzien worden van een aanplakking.

Tot op heden wordt er geen controle uitgevoerd op het vernielen of wegnemen van de aanplakking door huurders of eigenaars. Er zal contact worden 
opgenomen met de gemeenschapswachten zodat zij, op basis van de lijst van adressen van ongeschikte en onbewoonbare woningen, gerichte controles kunnen 
uitvoeren. Wanneer er inbreuken worden vastgesteld zal de aanplakking opnieuw worden aangebracht en zal de eigenaar een schrijven ontvangen van de 
woonwinkel. Indien kan aangetoond worden wie de inbreuk heeft gepleegd, kan er een PV worden opgemaakt door de gemeenschapswacht of politie.

Acties 2020
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Er wordt, in samenwerking met de wijkagenten, een aanplakking van het besluit voorzien bij alle ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaringen op de gevel van de 

betrokken woning. Bij schrapping uit de gewestelijke inventaris wordt de aanplakking verwijderd.
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Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Er worden, in samenwerking met de gemeenschapswachten, controles uitgevoerd op het vroegtijdig wegnemen van deze aanplakking. Wanneer inbreuken 
worden vastgesteld wordt er contact opgenomen met de eigenaar en indien mogelijk een PV opgemaakt.

Beoogd resultaat 2020
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woningen beschikken over een goed zichtbare aanplakking op de gevel en worden niet verder verhuurd. Overzicht 

van aantal ongeschikte en onbewoonbare woningen en aantal aanplakkingen worden opgenomen in het verslag van de stuurgroep.

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Overzicht aantal inbreuken, aantal brieven naar eigenaars en aantal PV's

Acties 2021
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Er wordt, in samenwerking met de wijkagenten, een aanplakking van het besluit voorzien bij alle ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaringen op de gevel van de 

betrokken woning

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Er worden, in samenwerking met de gemeenschapswachten, controles uitgevoerd op het vroegtijdig wegnemen van deze aanplakking. Wanneer inbreuken 
worden vastgesteld wordt er contact opgenomen met de eigenaar en indien mogelijk een PV opgemaakt.

Beoogd resultaat 2021
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woningen beschikken over een goed zichtbare aanplakking op de gevel en worden niet verder verhuurd. Overzicht 

van aantal ongeschikte en onbewoonbare woningen en aantal aanplakkingen worden opgenomen in het verslag van de stuurgroep.

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Overzicht aantal inbreuken, aantal brieven naar eigenaars en aantal PV's
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BELEIDSPRIORITEIT LWBVBP03 ‘De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen’
NR + TITEL ACTIVITEIT AA 3_1 Een uniek loket installeren voor alle lokale woonactoren die werkzaam zijn in de gemeente;

Welke gemeenten Halle
Sint-Pieters-Leeuw

Beersel

Verantwoording van de keuze Bij de opstart van het IGS Woonbeleid Zennevallei werd er in Halle en Sint-Pieters-Leeuw ingezet op een vlot toegankelijk woonloket waar personen worden 
geholpen met een breed gamma van woonvragen. Er wordt gewerkt vanuit een visie van een integrale hulpverlening waarbij we de cliënt centraal zetten en 
verder helpen met diverse aspecten die gelinkt zijn aan de initiële hulpvraag.  Sinds de opstart van het woonloket in Beersel wordt ook hier dezelfde werkwijze 
gehanteerd. In de nieuwe meerjarenplanning 2020-2025 willen we blijvend inzetten op een kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij klanten niet nodeloos worden 
doorverwezen naar andere instanties. 

Huidige situatie
In 2018 werden er  in Halle en Sint-Pieters-Leeuw 699 klanten verder geholpen via de woonloketten waarvan 40% van de vragen gericht waren op sociaal huren 
en 21% rond huuraangelegenheden.  Ook uit de eerste contacten aan het woonloket in Beersel zien we dat 41% van de vragen betrekking hebben op het sociaal 
huren van een woning. Eén van de meest gestelde vragen aan het loket van de Woonwinkel Zennevallei betreft dan ook een inschrijving voor een sociale woning.
 
Om burgers te informeren en te begeleiden hebben de medewerkers van het IGS de nodige expertise opgedaan inzake verscheidene woonproblematieken en 
wordt er geïnvesteerd in de nodige opleidingen. Niet enkel beantwoorden we vragen, men helpt klanten ook bij de invulling van de soms ingewikkelde en 
uitgebreide administratieve dossiers en verwerkt vragen, indien nodig, in samenwerking met collega’s van de gemeente of het OCMW. Doorverwijzing naar 
andere organisaties gebeurt alleen voor woongerelateerde zaken die niet tot de bevoegdheid van het IGS behoren bv. psychosociale begeleiding, aanvraag 
financiële steun, ... Ook voor ingewikkelde huurdossiers wordt er doorverwezen naar en samengewerkt met de huurdersbond (zie ook AA 3_2).

Binnen het werkingsgebied van IGS Woonbeleid zijn de volgende sociale huurorganisaties werkzaam: Woonpunt Zennevallei, Gewestelijke maatschappij voor 
Volkshuisvesting, SVK Webra en SVK Zuidkant. Sinds 2017 hanteren deze 4 maatschappijen een uniform inschrijvingsformulier. Deel A is volledig 
gemeenschappelijk, deel B is per organisatie verschillend voor het aanduiden van keuzes patrimonium. Er werd met deze organisaties afgesproken dat mensen 
terecht kunnen bij de Woonwinkel Zennevallei voor een inschrijving sociale woning. De woonwinkel stelt de inschrijvingsformulieren en een brochure sociaal 
wonen ter beschikking aan het woonloket, geeft de nodige uitleg over de verschillende sociale huurinstellingen, gaat na of kandidaat-huurders voldoen aan de 
voorwaarden, geeft uitleg over de nodige documenten voor een inschrijving, begeleidt en ondersteunt de klant in het verzamelen en invullen van de nodige 
formulieren en volgt de inschrijving mee op. Ook bij de tweejaarlijkse actualisatie van de sociale huurdossiers geeft de woonwinkel de nodige ondersteuning. 

In 2018 werd er met SHM Woonpunt Zennevallei een online gedeeld platform (sharepoint) gecreëerd waarop inschrijvingsdossiers van kandidaat-huurders 
bezorgd kunnen worden aan de huisvestingsmaatschappij. Indien bepaalde documenten ontbreken brengt Woonpunt Zennevallei de medewerkers van de 
woonwinkel hiervan op de hoogte. Op deze manier is het vervolledigen en opvolgen van een aanvraagdossier voor een sociale woning nog eenvoudiger.
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Acties 2020
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Verderzetting uniek woonloket & samenwerking met sociale huurorganisaties - inwoners kunnen terecht bij de woonwinkel voor een inschrijving sociale woningen 

voor de 4 sociale huurorganisaties binnen het werkingsgebied

Beoogd resultaat 2020
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Inwoners van het werkingsgebied worden in de woonloketten verder geholpen rond hun vragen over sociaal wonen en sociale huurdossiers. Het overzicht van 

klantencontacten wordt geagendeerd op de stuurgroep van het IGS.

Acties 2021
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Verderzetting uniek woonloket & samenwerking met sociale huurorganisaties  - inwoners kunnen terecht bij de woonwinkel voor een inschrijving sociale 

woningen voor de 4 sociale huurorganisaties binnen het werkingsgebied

Beoogd resultaat 2021
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Inwoners van het werkingsgebied worden in de woonloketten verder geholpen rond hun vragen over sociaal wonen en sociale huurdossiers. Het overzicht van 

klantencontacten wordt geagendeerd op de stuurgroep van het IGS.
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BELEIDSPRIORITEIT LWBVBP03 ‘De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen’
NR + TITEL ACTIVITEIT AA 3_2 Sociaal en/of technisch begeleiden op maat van kwetsbare inwoners

Welke gemeenten Halle
Sint-Pieters-Leeuw

Beersel

Verantwoording van de keuze Wonen in een aangepaste woning van goede kwaliteit, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid is niet vanzelfsprekend en zeker niet voor groepen die 
sociaal en financieel niet sterk staan. De dienstverlening van de woonwinkel is gericht op diverse doelgroepen en gaat een stuk verder dan het louter informeren 
van inwoners met woonvragen. In de loop der jaren werd er een specifieke focus gelegd op het aanbieden van sociaal en technisch advies op maat aan kwetsbare 
doelgroepen.  Gezien de specifieke nood en aanpak willen we ook in de komende periode blijvend inzetten op deze doelgroep en willen we de samenwerking met 
de lokale partners hieromtrent verduidelijken en verankeren.

Huidige situatie Zoals omschreven binnen AA 3_1 wordt er binnen de dienstverlening van Woonwinkel Zennevallei ingezet op een integrale hulpverlening en wordt de initiële 
hulpvraag van de klant binnen een bredere context geplaatst. Aangezien niet elke klant dezelfde nood heeft aan begeleiding wordt er steeds op maat gewerkt. Er 
wordt samengewerkt met collega's uit de gemeenten en met externe partners om kwetsbare klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen in het 
woonbegeleidingstraject zoals met het CAW, de huurdersbond, de sociale huurorganisaties, het OCMW, Groep Intro, 3Wplus, ...

Bij aanvang van het intergemeentelijk project werd er werk gemaakt van een definiëring van de kwetsbare doelgroep, waarbij er cumulatief sprake dient te zijn 
van enerzijds een ernstig woonprobleem zoals dakloosheid, woningkwaliteitsproblemen, een dreigende uithuiszetting, ... en anderzijds een bijkomend probleem 
zoals een financiële problematiek, familiale problemen of een beperkte mate van zelfredzaamheid. Om ons communicatiebeleid te optimaliseren naar deze 
specifieke en soms moeilijk te bereiken doelgroep, werd er een visie ontwikkeld en werden er verschillende acties uitgewerkt bv.  project preventie uithuiszetting, 
overleg huisvestingsmaatschappijen, samenwerking buurtwerking (infomomenten + huurpunt), sensibiliseringsacties (bv. woningkwaliteit, woningaanpassing voor 
senioren, …), project provincie subsidieretentie, afsprakenkader versnelde toewijzing sociale woning, organisatie intergemeentelijke woonclub, project 
waterarmoede, energiepakket i.s.m. OCMW Halle, enz. Deze acties worden bijgehouden binnen het interne actieplan rond kwetsbare doelgroepen.

Hoewel er momenteel al diverse samenwerkingen zijn uitgebouwd met lokale sociale woon- en welzijnsactoren is het zinvol om de komende periode duidelijkheid 
te creëren in de taakverdeling door middel van een afsprakenkader. 

Acties 2020

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Overleg organiseren met de lokale sociale woon- en welzijnsactoren rond het begeleiden van kwetsbare inwoners rond wonen

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Actieplan kwetsbare doelgroep verderzetten, evalueren en bijsturen
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Beoogd resultaat 2020

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Er is, door middel van een afsprakenkader, duidelijkheid over de taakverdeling rond het begeleiden van kwetsbare inwoners rond wonen

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Er is een geactualiseerd actieplan voor de kwetsbare doelgroep. Overzicht van aantal en aard begeleidingen wordt geagendeerd op de IGS stuurgroep

Acties 2021
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Implementatie van het afsprakenkader en het op basis hiervan geactualiseerde actieplan voor de kwetsbare doelgroep 

Beoogd resultaat 2021
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Betere toegankelijkheid voor de kwetsbare inwoners naar de diverse instanties waardoor begeleiding op maat is geoptimaliseerd . Overzicht van aantal en aard 

begeleidingen wordt geagendeerd op de IGS stuurgroep
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BELEIDSPRIORITEIT LWBVBP03 ‘De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen’
NR + TITEL ACTIVITEIT AA 3_3 Samenwerken met het vredegerecht en de deurwaarder in het kader van de procedure gerechtelijke uithuiszetting

Welke gemeenten Halle
Sint-Pieters-Leeuw

Beersel

Verantwoording van de keuze Bij de opstart van het project werd er een samenwerking aangegaan met het vredegerecht waarbij begeleiding wordt voorzien voor huurders in een procedure tot 
uithuiszetting. Naar aanleiding van het hoge aantal verzoekschriften en uithuiszettingen en de lage reactie op de uitnodigingen die worden verstuurd door de 
woonwinkel, werd er de voorbije jaren op zoek gegaan naar methodes om hier nog preventiever op in te zetten en de doelgroep beter te bereiken. Ook in de 
komende periode willen we zoveel mogelijk uithuiszettingen vermijden door middel van sensibilisatie en  aanbieden van begeleidingen.

Huidige situatie De bestaande samenwerking in Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel tussen de woonwinkel, het OCMW en het vredegerecht wordt verder gezet. Indien het 
OCMW een oproepingsbrief verkrijgt van het vredegerecht betreffende een verzoekschrift uithuiszetting wordt deze brief digitaal doorgestuurd naar de 
medewerkers van het IGS. De betrokkene(n) worden uitgenodigd om de zitting voor te bereiden, mogelijkheden te bespreken en om eventuele afspraken te 
maken in kader van herhuisvesting. 

In 2017 werd er in Halle een samenwerking aangegaan met het CAW om nog meer preventief in te zetten op uithuiszettingen op de private huurmarkt. Wanneer 
er niet gereageerd wordt op de uitnodiging, gaan we aan huis om betrokkenen alsnog te kunnen bereiken en te informeren. Indien de huurders niet thuis zijn, 
wordt er een folder achtergelaten met informatie over de procedure en de contactgegevens van de woonwinkel en het CAW.  Deze samenwerking werd in 2018 
geëvalueerd, aangepast en uitgebreid naar sociale huurders en huurders uit Sint-Pieters-Leeuw. Ook in de volgende periode wordt deze actie verder gezet en zal 
deze werking eveneens worden geïmplementeerd in de gemeente Beersel. Resultaten worden gemonitord en geëvalueerd.

Door de gerechtsdeurwaarder met kantoor te Halle worden we ook steeds op de hoogte gehouden bij een effectieve uithuiszetting. Wanneer de woonwinkel een 
betekend vonnis ontvangt van de deurwaarder, sturen we opnieuw een schrijven naar de huurders. In dit stadium kan er niet echt preventief meer te werk 
worden gegaan maar willen we de huurders wel wijzen op de gevolgen en kosten van een uithuiszetting door de deurwaarder. We nodigen hen uit om langs te 
komen in de woonwinkel of het OCMW om op zoek te gaan naar een tijdelijke woonoplossing. We houden tevens de intakedienst van het OCMW op de hoogte, 
zodat ook zij voorbereid zijn op een mogelijke aanmelding van de betrokken huurders op de dag van uithuiszetting. 

Begin 2019 werd er een meldpunt geïnstalleerd op de website van de woonwinkel waar er, naast het melden van discriminatie op de huurmarkt en het niet 
voldoen aan de huurafficheringsplicht, ook melding kan gemaakt worden van achterstallige huren of betalingsmoeilijkheden. Rekening houdend ook met het 
'fonds ter bestrijding van uithuiszetting', waarvan de inwerkingtreding is voorzien voor 1/1/2020, zal er vanaf 2020 de mogelijkheid onderzocht worden om in een 
vroeger stadium, nog voor er een verzoekschrift is ingediend, te kunnen interveniëren.
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Acties 2020
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Verderzetting samenwerking woonwinkel, OCMW, vredegerecht en deurwaarder

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Verderzetting samenwerking CAW preventie uithuiszetting en opstart Beersel

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Op basis van het meldpunt actie uitwerken i.s.m. het OCMW om nog meer preventief te kunnen inzetten op het vermijden van uithuiszettingen

Beoogd resultaat 2020
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Bij dreigende uithuiszetting worden mensen geadviseerd en begeleid waardoor uithuiszetting zoveel mogelijk vermeden wordt. Het overzicht van aantal en aard 

begeleidingen en het aantal uithuiszettingen wordt geagendeerd op de IGS stuurgroep

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Er is een afsprakennota met het OCMW waarbij duidelijk wordt gemaakt hoe er nog meer preventief kan ingezet worden op het vermijden van uithuiszettingen 
op basis van het meldpunt en op basis van het 'fonds ter bestrijding van uithuiszetting'

Acties 2021
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Verderzetting samenwerking woonwinkel, OCMW, vredegerecht en deurwaarder

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Verderzetting samenwerking CAW preventie uithuiszetting

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Uitvoering afsprakennota met het OCMW om meer preventief in te zetten op het vermijden van uithuiszettingen op basis van het meldpunt en op basis van het 
'fonds ter bestrijding van uithuiszetting'

Beoogd resultaat 2021
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Bij dreigende uithuiszetting worden mensen geadviseerd en begeleid waardoor uithuiszetting zoveel mogelijk vermeden wordt. Het overzicht van aantal en aard 

begeleidingen en het aantal uithuiszettingen wordt geagendeerd op de IGS stuurgroep

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Via het afsprakenkader met het OCMW worden mensen, nog voor er eventueel een verzoekschrift wordt ingediend, begeleid in de preventie van uithuiszetting. 
Overzicht van aantal en aard begeleidingen wordt geagendeerd op de IGS-stuurgroep.
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BELEIDSPRIORITEIT LWBVBP03 ‘De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen’

NR + TITEL ACTIVITEIT
De gemeente organiseert een woonclub waarbij inwoners geïnformeerd worden en ondersteund worden bij de zoektocht naar een woning op de private 
huurmarkt

Welke gemeenten Halle
Sint-Pieters-Leeuw

Beersel

Verantwoording van de keuze Eén van de veelgestelde vragen aan het woonloket is het vinden van een betaalbare woning. Gedurende de permanenties kunnen de woonbegeleiders de 
inwoners verder helpen met het huurkrantje en een inschrijving voor een sociale woning, maar is er onvoldoende tijd om mensen te begeleiden in het actief op 
zoek gaan naar een woning. Ook de maatschappelijk werkers van het OCMW en begeleiders van nieuwkomers/LOI  krijgen dikwijls te maken met de moeizame 
zoektocht naar een woning voor hun cliënten. In samenwerking met de OCMW's van de 3 gemeenten, de Woonwinkel Zennevallei en het CAW Halle-Vilvoorde 
werd er dan ook, vanuit deze bekommeris, eind 2018 van start gegaan met de intergemeentelijke woonclub. 

Huidige situatie
Er wordt wekelijks, door de vrijwilliger van de woonwinkel, een overzicht opgemaakt van het aanbod van woningen met een huurprijs onder € 750 op de private 
huurmarkt in ons werkingsgebied. Deze lijst kan verkregen worden aan het woonloket, geraadpleegd worden op de website en/of doorgestuurd worden via mail.  
Indien een cliënt op zoek is naar een woning wordt dit huurkrantje samen overlopen aan het woonloket. Veel cliënten hebben echter niet de vaardigheden om 
zelf op zoek te gaan naar een woning of een verhuurder te contacteren. Tijdens de permanentie is er onvoldoende tijd om mensen hierbij te helpen en bovendien 
is het huurkrantje ook een momentopname.

De woonclub, die van start ging eind 2018, is een aanvullend aanbod op onze standaard dienstverlening. Woonwinkel Zennevallei neemt de organisatie hiervan 
op zich. Er werd een flyer opgemaakt en ook een huurmap die de deelnemers ter beschikking krijgen. Deze mappen verlenen bijkomende informatie over de 
zoektocht naar een woning, wenselijke huurprijzen afhankelijk van het inkomen, een handleiding voor het voeren van een telefoongesprek, enz. Ook de werking 
van de woonclub wordt door de woonwinkel gecoördineerd en opgevolgd (organiseren overleg, bijhouden aantal deelnemers, evaluatie, ...).

Momenteel wordt de woonclub 3x per maand georganiseerd, afwisselend in Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. Alle inwoners kunnen hier langskomen zonder 
afspraak. Tijdens de woonclub worden laptops en telefoons ter beschikking gesteld zodat cliënten actief kunnen zoeken naar mogelijke huurpanden. De woonclub 
wordt begeleid door een medewerker van het OCMW, de woonbegeleider van Woonwinkel Zennevallei (minimaal 2x/maand) en een begeleider van het CAW 
Halle-Vilvoorde (1x/maand). Naast de begeleiding en de informatie in de huurmap wordt er advies gegeven over algemene huurvragen, voorwaarden voor een 
sociale woning en over mogelijke rechten (bv. vermindering onroerende voorheffing, huursubsidie, ...).

Ter bijkomende ondersteuning werd er een vrijwilligersoproep gedaan, maar hierop werd geen reactie ontvangen. Gezien de beperkte personeelsbezetting werd 
er dan ook gekozen om voorlopig geen externe promotie te maken. Enkel de OCMW's, het woonloket en het CAW sturen cliënten door. Gemiddeld komen er drie 
cliënten langs per woonclub. Dit zijn meestal cliënten die zich in een zeer dringende situatie bevinden: dakloos, opzeg huurcontract, verblijf crisisopvang, ...
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Acties 2020
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Verderzetting organisatie intergemeentelijke woonclub & jaarlijkse evaluatie. 

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Verder inzetten naar zoektocht vrijwilligers om woonclub mee te ondersteunen
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Verderzetten opmaak wekelijks huurkrantje

Beoogd resultaat 2020
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Jaarlijks overzicht van aantal deelnemers woonclub; we mikken op een gemiddelde van 5 deelnemers per woonclub. Resultaten worden in kaart gebracht.

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Versterking in de personeelsbezetting/begeleiding tijdens de woonclub

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Aantal huurkrantjes, gemiddeld aantal woningen per huurkrantje & aantal contacten op de mailinglijst

Acties 2021
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Verderzetting organisatie intergemeentelijke woonclub & jaarlijkse evaluatie

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Afhankelijk van personeelsbezetting onderzoeken we mogelijkheden om werking uit te breiden en extern bekend te maken

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Verderzetten opmaak wekelijks huurkrantje

Beoogd resultaat 2021
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Jaarlijks overzicht van aantal deelnemers woonclub, we mikken op een gemiddelde van 7 deelnemers per woonclub. Resultaten worden in kaart gebracht.

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel De woonclub is ook bekend bij externe partners en vormt een volwaardig alternatief op onze standaard dienstverlening

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel Aantal huurkrantjes, gemiddeld aantal woningen per huurkrantje & aantal contacten op de mailinglijst
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