Huishoudelijk reglement
Crisisopvang Klooster

Algemeen
Het stadsbestuur van Landen stelt in het kader van de opvang van Oekraïense vluchtelingen lokale
crisishuisvesting ter beschikking.
Deze crisishuisvesting is gelegen in de Kloosterstraat 1 te 3400 Landen.
Inventaris van de crisishuisvesting:
-

Gemeenschappelijke leefkeuken

-

Gemeenschappelijke living

-

Gemeenschappelijke wasruimte

-

Kamer met voldoende bedden en kasten

Bestemming
In de kamer die ter beschikking wordt gesteld, mag enkel onderdak worden verleend aan de personen
die vermeld zijn op de verblijfsovereenkomst. Het is verboden om aan anderen onderdak te verlenen.
De bewoner zal worden ingeschreven op het adres van de crisishuisveting.
Dit reglement en de daaruit voortkomende toewijzing van de kamer doet geen huurovereenkomst in
de zin van het woninghuurdecreet va 1 januari 2019 tot stand komen.

Vergoeding
Er moet geen waarborg worden overhandigd aan het stadsbestuur van Landen.
De prijs voor het gebruik van de kamer van de crisishuisvesting en gemeenschappelijke ruimtes wordt
vastgelegd op een bedrag van € 18 per dag, nutsvoorzieningen en andere kosten zijn inbegrepen. De
periode die wordt aangerekend, vangt aan op de dag van het ingaan van de verblijfsovereenkomst en
eindigt de dag van vertrek van de bewoner. De bewoner gaat ermee akkoord dat de vergoeding
rechtstreeks wordt ingehouden van het equivalent leefloon.

Onderhoud en hygiëne
De bewoner verbindt zich ertoe zorg te dragen voor de ter beschikking gestelde plaatsen en deze goed
te onderhouden.
De bewoner verplicht zich ertoe ter beschikking gestelde ruimtes regelmatig schoon te maken en alle
meubels en apparatuur naar behoren te gebruiken en goed te onderhouden. Afval dient in de daartoe
bestemde vuilbakken te worden gedeponeerd.
Het stadsbestuur van Landen heeft het recht om mits voorafgaandelijke aankondiging de kamer die
aan de bewoner werd toegewezen te bezichtigen. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met het
privéleven van de bewoner.
Huisdieren zijn niet toegelaten in de crisishuisvesting.

Veiligheid
In de gemeenschappelijke keuken hangt een lijst van telefoonnummers van de nooddiensten en de te
volgen procedure in geval van brand.
Het stadsbestuur van Landen heeft een brandverzekering afgesloten voor de inboedel van het pand.

Betreden en verlaten van de crisishuisvesting
Bij het betreden van de crisishuisvesting wordt een verblijfsovereenkomst opgesteld, met vermelding
van de gezinsleden die in dezelfde kamer zullen verblijven.
Bij het verlaten van de crisishuisvesting, moeten alle persoonlijke spullen worden meegenomen.
Persoonlijke spullen die achterblijven, worden volle eigendom van het stadsbestuur Landen.

Problemen
Indien er problemen optreden, kan de bewoner contact opnemen met de verantwoordelijke van dienst
Welzijn.
Elke vorm van schade moet onmiddellijk worden gemeld. Moedwillig aangebrachte schade of schade
door nalatigheid van de bewoner zal steeds verhaald worden op de bewoner.

Bij het overtreden van de regels van het huishoudelijk reglement, kan het stadsbestuur Landen
beslissen sancties te nemen, die kunnen gaan van een waarschuwing tot het verwijderen van de
betrokkenen bewoner uit de crisishuisvesting.
Uitvoering reglement
De uitvoering van dit reglement gebeurt voor het bestuur door haar college van burgemeester en
schepenen of haar gevolmachtigde.
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