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Juridische grond
e

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 77 en 78.

e

Woonzorgdecreet van 15 februari 2019.

°

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en
verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers.

Motivering

°

e

De inschrijving tot opname in een assistentiewoning van GAW De Kleine Havertuin is
gebonden aan bepaalde voorwaarden. Er wordt een wachtlijst aangelegd, waarbij de
volgorde van de kandidaat-bewoners wordt bepaald door de datum van inschrijving en
vastgelegde criteria, die nader worden omschreven in het reglement.
Mede in overeenstemming met de herwerkte interne afsprakennota en de
opnameovereenkomst, is het aangewezen om de voorwaarden en criteria die verband
houden met de wachtlijst van de groep van assistentiewoningen De Kleine Havertuin vast te
leggen in een reglement.
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Besluit
Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het reglement voor de wachtlijst van de
groep van assistentiewoningen De Kleine Havertuin vast.

Artikel 2

Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door het Agentschap Zorg en
Gezondheid.

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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Groep van Assistentiewoningen
De Kleine Havertuin (GAW)

® OCMW MELLE

Vossenstraat 107 — 9090 Melle

Tel. 09 252 33 27
REGLEMENT WACHTLIJST
GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN DE KLEINE HAVERTUIN
Artikel 1 - opnamevoorwaarden

De personen die in de assistentiewoningen worden opgenomen moeten cumulatief voldoen aan
deze voorwaarden:
Alleenstaanden, echtparen of samenwonenden (maximaal 2) zijn op het moment van de
opname pensioengerechtigd en hebben de leeftijd van 65 jaar bereikt. Voor echtparen en
samenwonenden moet één van beiden aan de leeftijdsvoorwaarde voldoen. In geval van
overlijden van een van beide partners kan de aanspraak op de assistentiewoning herzien
worden in functie van de leeftijd van de overlevende partner. Inschrijven op de wachtlijst is

-

mogelijk vanaf 64 jaar.
De kandidaten moeten nog voldoende zelfredzaam zijn, of als zij hulpbehoevend zijn,
beschikken over voldoende mantelzorg. De zelfredzaamheid wordt bepaald aan de hand van

-

een Katz-schaal, waarop de kandidaat een categorie O of A scoort. De huisarts vult het

formulier voor de bepaling van de Katz-schaal in voor opname en voor opname op de
wachtlijst. De Katz-schaal is 3 maanden geldig.

-_De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald door de datum van inschrijving op de wachtlijst
en door het aantal punten dat toegekend wordt op basis van 3 criteria:
e band met Melle
e

eigendom/huurwoning

e

wooncomfort

Wie het hoogste aantal punten behaalt, komt bovenaan de wachtlijst.
-

Wanneereen assistentiewoning vrijkomt, schrijft het OCMW de kandidaten (met Katz-schaal)
aan. De kandidaat met de meeste punten staat daarbij op de eerste plaats om de
assistentiewoning in te nemen. Wie zich kandidaat wil stellen om de vrijgekomen
assistentiewoning te bewonen, moet de nodige documententijdig bezorgen aan het OCMW.
Als het OCMW alle documenten heeft ontvangen, maakt dat de inschrijving definitief.

-_

Wie een aanbod voor een assistentiewoning twee maal weigert of niet beantwoordt, wordt
geschrapt van de wachtlijst. De actualisering van de wachtlijst gebeurt tweejaarlijks.

-

De kandidaat-huurder meldt elke wijziging in zijn situatie en legt hiervan alle bewijsstukken
voor aan het OCMW.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst kan na een sociaal/administratief onderzoek beslissen

om uitzonderingen toe te staan op deze voorwaarden. Maximaal 25% van het totale aantal
assistentiewoningen kan daarbij aangeboden worden aan gebruikers jonger dan 65 jaar.
Artikel 2 - puntentoekenning
21.

Band met Melle

Band met Melle
Op het moment van inschrijving op de wachtlijst 10 jaar of meer ingeschreven in Melle
Op het moment van inschrijving op de wachtlijst, niet ingeschreven in Melle maar
vroeger wel minstens 10 jaar ingeschreven geweest in Melle
Op het moment van inschrijving, niet ingeschreven in Melle maar familie tot de
tweede graad die meer dan 5 jaar ingeschreven is in Melle
Geen band
2.2.
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Eigendom/huurwoning

Eigendom — Huurwoning
Huurwoning
Eigendom

15
0

Dreigende dakloosheid
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring

15

Opzegging huurcontract door eigenaar met opzeggingstermijn van minder dan 3

10

maanden
Opzegging huurcontract door eigenaar met opzeggingstermijn van 3 tot 6 maanden
Geen dreigende dakloosheid
Wooncomfort

Badkamer
Geen badkamer
Badkamer met bad
Badkamer met douche

Toilet
Toilet buiten
Toilet binnen zonder spoeling
Toilet binnen met spoeling

on

2.3.
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Slaapkamer
Slaapkamer boven, trap probleem, bed beneden niet mogelijk
Slaapkamer boven,trap probleem, bed beneden wel mogelijk
Bed naar beneden gebracht, geen afgesloten ruimte
Slaapkamer beneden of trap geen probleem
Aanwezigheid van schimmels (optellen)
Slaapkamer

Leefruimte/Living
Keuken
Badkamer
Geen schimmels
Tuin

Kan werken in de tuin niet meer aan
Kan werken in de tuin wel nog zelf of heeft hulp
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Artikel 3 - bekendmaking en inwerkingtreding

§1.

19 april 2021 en
Dit reglement is vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn op
treedt in werking na goedkeuring door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

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

