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Verontschuldigd:

Punt 8 - SOCIALE DIENST - Crisisopvang domein 't Park - Huishoudelijk reglement - Goedkeuring
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op de gecoördineerde versie van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de doorgangswoningen die het OCMW Landen ter beschikking heeft voor de inwoners van de
stad Landen die omwille van sociale redenen en/of crisissituatie dringend een andere huisvesting nodig
hebben en het bijzonder moeilijk hebben om op korte termijn andere huisvesting te vinden, waar de
maximale verblijfsduur beperkt is tot 4 maanden, mogelijk eenmalig verlengbaar met 2 maanden;
Overwegende dat een crisissituatie ’s nacht kan ontstaan, wanneer de sociale dienst van het OCMW
Landen niet bereikbaar is en er in dat geval nood is aan zeer kortdurige crisisopvang met een
slaapplaats voor de getroffenen tot de diensten weer bereikbaar zijn indien opvang bij familie,
vrienden of elders niet voorhanden is;
Overwegende dat met een kortdurige en beperkte crisisopvang er geen systeem van wachtdiensten
voor de sociale dienst moet worden georganiseerd;
Overwegende dat hiervoor in Loods B op de site EMI een geschikte ruimte kan worden ingericht met
een aantal bedden, matrassen, beddengoed, tafel en stoelen aangezien in deze loods reeds
verwarming en douches aanwezig zijn;
Gelet op de beslissing van het vast bureau van 15 september 2020 om de vraag te stellen aan het
directiecomité AGB om de ruimte met douches in loods B op de site EMI kosteloos ter beschikking te
stellen aan het OCMW Landen voor de inrichting van een beperkte crisisopvang van korte duur en
hiervoor een gebruiksovereenkomst af te sluiten;
Gelet op de beslissing van het directiecomité AGB om de ruimte met douches in loods B op domein ‘t
Park kosteloos ter beschikking te stellen aan het OCMW Landen voor de inrichting van een beperkte
crisisopvang van korte duur en hiervoor een gebruiksovereenkomst goed te keuren en te
ondertekenen;
Gelet op de beslissing van het vast bureau van 06 oktober 2020 om akkoord te gaan met de inrichting
van crisisopvang in de Loods B op domein ’t Park;
Gelet op het positief advies van de leden van het bijzonder comité sociale dienst voor de organisatie
van een beperkte crisisopvang en het opgestelde huishoudelijk reglement in bijlage;
Gelet op het amendement ingediend door Bart Jan De Vos, fractieleider van N-VA, om in artikel 1 toe
te voegen dat illegalen uitgesloten worden van deze opvang;
Gelet op de stemming over het ingediende amendement:
BESLUIT, 13 stemmen tegen (Gino Debroux, Gary Peeters, Lore Fourie, Saartje Ieven, Gert
Lintermans, Eddy Vandenbosch, Kris Colsoul, Josseline Pansaerts, Marc Richelle, Joeri Roosen,
Jeanine Smets, Jan Brouckmans, Frank Stevens), 12 stemmen tegen (Johan Cans, Didier Reynaerts,
Iris Vander Schelde, Bart Jan De Vos, Greta Vanermen, Leon Ignoul, Dirk Schampaert,
Peter Kaspers, Inge Bollen, Pascale Conard, Mark Keppens, Carla Reynaerts):
Enig artikel. Het amendement wordt niet weerhouden.
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Gehoord Bart Jan De Vos die meedeelt dat het stemgedrag van zijn fractie over het huishoudelijk
reglement van de crisisopvang zoals het nu voorligt bepaald wordt doordat het amendement dat een
precisering is van het wettelijk kader dat in België geldt verworpen werd en doordat zij zich vragen
stellen over de intenties van de meerderheid;
Gelet op de stemming over het huishoudelijk reglement van de crisisopvang:
BESLUIT, 19 stemmen voor (Gino Debroux, Gary Peeters, Lore Fourie, Saartje Ieven,
Gert Lintermans, Eddy Vandenbosch, Johan Cans, Didier Reynaerts, Kris Colsoul,
Josseline Pansaerts, Marc Richelle, Iris Vander Schelde, Joeri Roosen, Dirk Schampaert,
Jeanine Smets, Jan Brouckmans, Peter Kaspers, Inge Bollen, Frank Stevens), 4 stemmen tegen
(Bart Jan De Vos, Greta Vanermen, Leon Ignoul, Pascale Conard), 2 onthoudingen (Mark Keppens,
Carla Reynaerts):
Enig artikel. Het huishoudelijk reglement van de crisisopvang in domein ’t Park in bijlage goed te
keuren.
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Huishoudelijk reglement beperkte crisisopvang OCMW
Landen

Algemeen
Art. 1. Het OCMW van Landen stelt in het kader van haar dienstverlening een beperkte crisisopvang
ter beschikking van de inwoners van de stad Landen (personen die gedomicilieerd zijn en
verblijven in Landen) die omwille van een crisissituatie dringend een plaats voor overnachting
nodig hebben.
Art. 2. De beperkte crisisopvang wordt ter beschikking gesteld indien alternatieven voor opvang bij
familie, vrienden, of elders werden onderzocht en niet mogelijk zijn.
Art. 3. De beperkte crisisopvang biedt een slaapplaats aan voor de getroffenen bij gebrek aan een
alternatieve oplossing en in afwachting van een alternatieve oplossing.
Art. 4. De maximale verblijfsduur in de beperkte crisisopvang wordt beperkt tot 1 nacht met een
mogelijke eenmalige verlenging van 2 nachten in het weekend.
Art. 5. De beperkte crisisopvang is gelegen in de Loods B op de site EMI, Hannuitsesteenweg 80 te 3400
Landen
Art. 6. In de beperkte crisisopvang mag enkel onderdak verleend worden aan de personen die
nominatief op het aanmeldformulier vermeld staan. Het is verboden om aan anderen
onderdak te verlenen.
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Huisvesting
Art. 7. De beperkte crisisopvang is ingericht met bed en matras en tafel en stoelen.
Art. 8. Het OCMW stelt eenmalig een sanitair pakket ter beschikking voor de overnachting.

Onderhoud en Hygiëne
Art. 9. Huisdieren zijn beperkt toegelaten: één huisdier is toegelaten. De bewoners blijven steeds
verantwoordelijk voor dit huisdier.

Veiligheid
Art. 10. Het is de bewoners verboden om vloeibare, gasachtige of andere vluchtige brandstoffen in het
pand binnen te brengen of op te slaan, ongeacht de hoeveelheid en aard van de verpakking.
Art. 11. Om veiligheidsredenen is het verboden om elektrische-, gas- of brandstofapparaten te
gebruiken.
Art. 12. In het pand hangt op een goed zichtbare plaats een lijst van de telefoonnummers van de
nooddiensten en de te volgen procedure in geval van brand.
Art. 13. Het OCMW heeft een brandverzekering afgesloten voor het pand. Door het ondertekenen van
het aanmeldformulier worden de bewoners opgenomen in de polis.

Betreden/verlaten van de woning
Art. 14. Bij het betreden van de crisisopvang wordt de sleutel van de crisisopvang door een
contactpersoon van Stad/OCMW Landen overhandigd aan de bewoner nadat het
aanmeldformulier volledig en correct ingevuld en ondertekend is.
Art. 15. Bk het verlaten van de crisisopvang wordt de sleutel van de crisisopvang overhandigd aan een
contactpersoon van Stad/OCMW Landen.
Art. 16. Bij het verlaten van het pand moeten alle persoonlijke goederen meegenomen worden.
Persoonlijke goederen die achterblijven, worden gedurende 30 kalenderdagen opgeslagen in
het OCMW. Indien ze voor het verstrijken van deze termijn niet opgehaald worden, worden ze
de volle eigendom van het OCMW.
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Art. 17. Gezien de beperkte duur van de opvang dient men zich onmiddellijk aanmelden bij de sociale
dienst om situatie te bekijken en te werken naar een oplossing, bij voorkeur binnen het eigen
netwerk, crisisopvang, alternatieve opvang

Overtreding regels – klachten –schade
Art. 18. Elke vorm van schade wordt onmiddellijk aan de contactpersoon van het OCMW gemeld.
Moedwillig aangebrachte schade of schade door nalatigheid van de bewoner zal steeds
verhaald worden op de bewoner.
Art.19. In geval van agressie, diefstal, vandalisme, of andere misdrijven, worden de politiediensten
onmiddellijk ingelicht en worden sancties genomen.

Gelezen en goedgekeurd,

De bewoner

Namens het OCMW

Kitty Bottu

Algemeen directeur wnd.

Eddy Vandenbosch

Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
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