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VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT VOOR DE HUURPREMIE.
Juridische grond

°

Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van steun verleend door de OCMW's,

°

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

e

Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming
in de huurprijs voor behoeftige huurders.

e

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot invoering van de Vlaamse Codex
Wonen van 2021.

Motivering

e

Het OCMW wil kwetsbare huurders die omwille van te lange wachtlijsten niet terechtkunnen

in een sociale woning of een woning van het Sociaal Verhuurkantoor en niet in aanmerking
komen

voor

een

Vlaamse

huursubsidie

of

Vlaamse

huurpremie,

een

financiële

tussenoplossing bieden. Deze huurpremie wordt toegekend als een aanvullende financiële
steun vanuit het OCMW en steunt niet op een wettelijke verplichting.
°

De voorwaarden, de procedure, de wijze van berekenen, het bedrag en de geldigheidsduur
voor deze nieuwe huurpremie werden vastgelegd in een nieuw reglement.

Inspraak, advies en bijlagen
e

Overzicht premie per gezinssituatie.

Financieel kader
°

De nodige kredieten
meerjarenplan.

zullen voorzien

worden

bij de eerstvolgende

aanpassing

van

het

Stemresultaat
17 stemmen voor (Dirk De Maeseneer, Erwin Van Heesvelde, Lieselot Bleyenberg, Dirk Gistelinck,
Frank De Vis,
Dominique Vandermeersch, _ Lieven Volckaert, _ Sibylle Moreels, _ Kelly Dermul,
Tijl De Witte, Gilbert Van Maele, Kathleen Snyers, Rose Botelberge, Thomas Petit, Ellen Swennen,

Christoph Saerens, Koen Vande Weghe)
2 onthoudingen (Wim Verween, Tim Dhondt)

Besluit
Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het reglement voor de huurpremie vast.

Artikel 2

Dit reglement voor de huurpremie treedt in werking op 1 april 2022.

Artikel 3

Deze beslissing wordt ingeschreven op de besluitenlijst. Deze lijst wordt
gepubliceerd op de website van de gemeente en gemeld aan de toezichthoudende
overheid.
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REGLEMENT HUURPREMIE
Artikel 1 — doel
Het OCMW wil kwetsbare huurders die omwille van te lange wachtlijsten niet terechtkunnen in een
sociale woning of een woning van het Sociaal Verhuurkantoor en niet in aanmerking komen voor
een Vlaamse huursubsidie of Vlaamse huurpremie, een financiële tussenoplossing bieden. Deze
huurpremie wordt toegekend als een aanvullende financiële steun vanuit het OCMW en steunt niet
op een wettelijke verplichting.
Artikel 2 - doelgroep
De huurpremie wordt toegekend aan inwoners van Melle voor wie het OCMW bevoegd is, zoals
beschreven in artikel 181 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun
verleend door de OCMW's.
Artikel 3 - voorwaarden
Om aanspraak te kunnen maken op een huurpremie van het OCMW
voldoen aan volgende voorwaarden:

Melle moet de aanvrager

81.

De aanvrager is ingeschreven in de gemeente en verblijft hier ook effectief of voldoet aan de
uitzonderingsregel zoals voorzien in de wet van 2 april 1965.

52.

De aanvrager is ingeschreven bij het Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde en ook bij de
Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba-so (woonmaatschappij).

§3.

De aanvrager werd geconfronteerd met een onvoorzien en onopzettelijk inkomensverlies
waardoor hij/zij de huur niet meer kan betalen of bevindt zich in een situatie van een
structureel financieel tekort van minimaal 3 opeenvolgende maanden.

84.

De aanvrager ging intentioneel geen huurcontract aan waarvan van in den beginne duidelijk
was dat de te betalen huurprijs niet in overeenstemming was met het inkomen.

85.

De aanvrager dient bereid te zijn om alle mogelijke inspanningen te leveren om zijn inkomen
te verhogen en hiervan ook de bewijzen voor te leggen in het kader van een verlenging van
de tussenkomst.

56.

De aanvrager is bereid om elk woningaanbod te aanvaarden van het Sociaal Verhuurkantoor
Leie en Schelde en Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba-so.

87.

De aanvrager doet er alles aan om op de wachtlijst van het Sociaal Verhuurkantoor Leie en
Schelde en de Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba-so te blijven staan.

58.

De aanvrager komt niet in aanmerking voor de Vlaamse huurpremie.

89.

De aanvrager beschikt over een totaal beschikbaar budget (zichtrekening
spaarrekeningen) van maximaal 2 keer het actuele leefloonbedrag van zijn categorie.

en

alle

Artikel 4 - procedure
51.

De aanvrager richt zijn vraag tot zijn begeleidend maatschappelijk werker. Indien er nog geen
maatschappelijk werker is, zal de permanentieverantwoordelijke deze vraag opnemen.

82.

De aanvraag kan zowel schriftelijk als mondeling
ontvangstbewijs van zijn aanvraag.

53.

In geval van valse verklaringen of valse documenten wordt
toegekende huurpremie teruggevorderd bij de betrokkene.

84.

De aanvrager verleent zijn volledige medewerking aan het sociaal en financieel onderzoek.

gebeuren.

De

aanvrager

het volledige

ontvangt

bedrag

van

een

de

Deze documenten moeten bijgevoegd worden bij de aanvraag:
-_kopie identiteitskaart;

-

rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden;

-_uitprint waarop de stand van alle rekeningen zichtbaar is.
55.

De toekenning van de huurpremie gebeurt altijd op basis van een sociaal verslag opgemaakt
door de maatschappelijk werker. Dit verslag wordt binnen de 30 dagen, te rekenen vanaf de
datum van aanvraag, voorgelegd op de maandelijkse zitting van het bijzonder comité voor de
sociale dienst.

56.

De toekenning van de huurpremie kan niet gebeuren met terugwerkende
huurpremie kan ten vroegste starten in de maand waarin de aanvraag gebeurde.

87.

De uitbetaling van de huurpremie gebeurt maandelijks op de rekening van de aanvrager. In
geval van een lopende collectieve schuldenregeling wordt de huurpremie overgemaakt aan de
schuldbemiddelaar.

kracht.

De

88.

Op voorstel van de maatschappelijk werker kan het bijzonder comité voor de sociale dienst in
bepaalde situaties afwijken van het reglement.

Artikel 5 — berekening van de huurpremie
§1.

§2.

Er wordt rekening gehouden met het maandelijks leefgeld (weekbedrag x 4,3 weken):
-_

alleenstaande: 80 euro / week;

-

extra volwassene: 40 euro / week;

-

per kind: 30 euro / week.

Voor de huurpremie wordt er rekening gehouden met het maandelijks beschikbaar inkomen
van het ganse gezin.
Onder het maandelijks inkomen verstaan we het volgende:
-

bedrag van het (equivalent) leefloon;

-

uitkering volgens
handicap, ...);

-

persoonlijke onderhoudsgelden.

de

sociale

zekerheid

(werkloosheid,

ziekte,

FOD

personen

met

een

Er wordt geen rekening gehouden met volgende inkomsten:
-_groeipakket voor de kinderen;
§3.

onderhoudsgeld voor de kinderen.

Van het maandelijks beschikbaar inkomen worden volgende maandelijkse kosten in mindering
gebracht:
-

huur;

-

kosten voor elektriciteit, gas en water;

-

maandelijks forfait van 200 euro. Dit forfait omvat vaste kosten zoals kledij, verzekering,
telefoon, internet en televisie.

Artikel 6 — bedrag van de huurpremie
Voor de huurtussenkomst worden er 4 tarieven vastgelegd:
-_

tarief 1: een maandelijkse tussenkomst van 50 euro indien het beschikbaar leefgeld als
alleenstaande
294 euro;

(vermeerderd

met extra volwassene

en/of kind) ligt tussen

244,01

euro en

-_tarief 2: een maandelijkse tussenkomst van 100 euro indien het beschikbaar leefgeld als
alleenstaande

(vermeerderd

met extra volwassene

en/of kind)

ligt tussen 194,01

euro en

244 euro;

-

tarief 3: een maandelijkse tussenkomst van 150 euro indien het beschikbaar leefgeld als
alleenstaande (vermeerderd met extra volwassene en/of kind) ligt tussen 144,01 euro en 194

euro;
-_

tarief 4: een maandelijkse tussenkomst van 200 euro indien het beschikbaar leefgeld als
alleenstaande (vermeerderd met extra volwassene en/of kind) lager ligt dan 144 euro.

Artikel 7 - geldigheidsduur
81.

De huurpremie wordt toegekend voor de periode van telkens 3 maanden
worden voor een periode van maximaal 4 jaar.

en kan verlengd

Artikel 8 - bekendmaking en inwerkingtreding
§1.

Dit reglement treedt in werking op1 april 2022.

82.

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 286-287 van het decreet over
het lokaal bestuur. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit besluit
op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

