PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
OCMW DE PANNE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET OCMW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 21 juni 2017
Aanwezig: Simonne Blanckaert, Seddik Caeyzeele, Marc Degraeuwe, Frans Duyck, Wesley Mestach,
Kathy Velle, OCMW-raadsleden
Ann Mouton, OCMW-secretaris
Verontschuldigd: Frans Buyse, OCMW-voorzitter
Pieter Goderis, Marleen Rabaey, OCMW-raadsleden
VOORWERP: Dienst Vluchtelingen. Vaststellen van het huishoudelijk reglement Lokaal opvanginitiatief voor
de Vluchtelingen, Kerkstraat 55 en Noordhoekstraat 37 - 8860 De Panne.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn in openbare zitting,
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, meer bepaald het artikel 51;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding
van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, in het bijzonder het artikel 57;
Gelet op de wet van 15 december 1980 (BS 31 december 1980) betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals laatst gewijzigd bij wet
van 28 juni 2013;
Gelet op de wet van 12 januari 2007 (BS 7 mei 2007) betreffende de opvang van asielzoekers en van
bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, zoals gewijzigd bij wet van 30 december 2009, 28 april
2010, 22 april 2012, 8 mei 2013 en 6 juli 2016;
Gelet op het koninklijk besluit van 9 april 2007 (BS 7 mei 2007) tot bepaling van de datum van de
inwerkingtreding van de bepalingen van de wet 12 januari 2007 betreffende de opvang van de asielzoekers
en bepaalde andere categorieën van vreemdelingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 9 april 2007 (BS 7 mei 2007) tot bepaling van de medische hulp en de
medische zorgen die niet verzekerd worden aan de begunstigde van de opvang omdat zij manifest niet
noodzakelijk blijken te zijn en tot bepaling van de medische hulp en de medische zorgen die tot het dagelijks
leven behoren en verzekerd worden aan de begunstigde van de opvang;
Gelet op het koninklijk besluit van 12 januari 2011 (BS 2 februari 2011) betreffende de toekenning van
materiële hulp aan asielzoekers die beroepsinkomsten hebben uit een activiteit als werknemer;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 juli 2012 ( BS 30 juli 2012) tot regeling van de terugbetaling door het
Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers van de kosten van de materiële hulp door de
OCMW’s toegekend aan de begunstigden van opvang gehuisvest in een lokaal opvanginitiatief, zoals
gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 april 2014;Gelet op de omzendbrief van 22 augustus 2007 betreffende
de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening;
Gelet op de omzendbrief van 24 oktober 2007 houdende instructies betreffende de toewijzing, de wijziging
en de opheffing van de verplichte plaats van inschrijving;

Gelet op de omzendbrief van 29 augustus 2008 betreffende instructies betreffende de termijn binnen
dewelke de bewoners die het vluchtelingenstatuut of de subsidiaire beschermingsstatus hebben verkregen
of die geregulariseerd werden, het opvangcentrum moeten verlaten en betreffende de rol van het
opvangcentrum in het kader van de overgang naar de financiële steun;
Gelet op de omzendbrief van 19 januari 2010 Wijzigingen aan de opvangwet van 12 januari 2007 door
middel van de wet houdende diverse bepalingen van 30 december 2009;
Gelet op de omzendbrief van 9 november 2010 houdende instructie betreffende de begunstigden van de
opvang wiens aanvraag tot machtiging van verblijf op basis van art. 9ter van de wet 15 december 1980
ontvankelijk werd verklaard en die tegelijkertijd nog een lopende asielprocedure hebben;
Gelet op de omzendbrief van 14 maart 2011 betreffende de territoriale bevoegdheid van de OCMW’s voor
asielzoekers. Deze omzendbrief regelt het bevoegd OCMW voor toekenning van maatschappelijke
dienstverlening alsook welk OCMW bevoegd is bij het toekennen van een huurwaarborg;
Gelet op de omzendbrief van Fedasil van 20 oktober 2011 betreffende instructie betreffende de opheffing op
vrijwillige basis van de verplichte plaats van inschrijving voor bewoners met een lopende asielprocedure van
minstens zes maanden en die minstens zes maanden ononderbroken in een opvangstructuur verblijven;
Gelet op de omzendbrief Fedasil van 26 maart 2012 houdende wijzigingen aan de wet van 12 januari 2007
betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en aan de
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de omzendbrief van 5 oktober 2012 inzake recht op opvang op basis van een meervoudige
asielaanvraag;
Gelet op de omzendbrief van 15 oktober 2013 Instructies betreffende het einde en de verlenging van de
materiële hulp;
Gelet op de instructie van 6 maart 2015 betreffende het recht op materiële hulp in geval van een
meervoudige asielaanvraag;
Gelet op de instructie van 2 juli 2015 met betrekking tot de toekenning van een individuele plaats op
vrijwillige basis in een Lokaal Opvanginitiatief voor bewoners van de collectieve opvangstructuren die een
machtiging tot verblijf van meer dan 3 maanden betekend hebben gekregen Gelet op de omzendbrief
Fedasil 28 maart 2012 betreffende de burger van de EU en zijn familieleden: wijziging van de voorwaarden
om aanspraak te maken op maatschappelijke dienstverlening;
Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 2015 tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 9
juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 15 maart 2017 houdende vaststelling van het huishoudelijk
reglement voor het lokaal opvanginitiatief;
Het huishoudelijk reglement zoals vastgesteld in de OCMW-raad van 19 februari 2013 en laatst gewijzigd in
de OCMW-raad van 15 maart 2017 dient geactualiseerd te worden naar de huidige situatie van het LOI van
de Kerkstraat 55 en Noordhoekstraat 37 in De Panne;
Volgende aanpassingen worden gemotiveerd:


Titel: aanpassing datum (wijziging ocmw-raad 21 juni 2017)



Inleiding: actualisatie van de opvangwet



Punt 2.5. Socio-culturele en sportieve activiteiten.
De LOI-bewoners hebben geen recht op het KB ter bevordering van de participatie en de sociale
activering. Dit staat vermeld in de raad voor maatschappelijk welzijn in de zitting van 15 februari
2017. Vroeger hadden de LOI’ers recht op het KB, nu niet meer. Momenteel hebben we twee LOI’s,
waarin twee grote gezinnen met kinderen verblijven. Er wordt veel de vraag gesteld om tussen te
komen in bijvoorbeeld Plopsalandabonnementen, abonnement voor Plopsaqua, facturen van De
Ravotter, … Aangezien ze geen recht hebben op het KB, zou het goed zijn om eens hierover een
discussie te voeren in de raad. De LOI’ers hebben ook nood aan vrijetijd. Voor hun integratie en
ontspanning is dit ook van uiterst belang. Mijn voorstel zou zijn om in het huishoudelijk reglement te
vermelden dat ze ook kunnen deelnemen aan allerhande activiteiten, mits de goedkeuring in het
bijzonder comité voor de sociale dienst.



Punt 2.6.2: vermelding van MediPrima. Hospitalisatiekosten worden geregeld via het systeem
MediPrima.



Punt 3.2. Er is geen privé-deel en gemeenschappelijk deel. Alle onderdelen van de woning (geldt
zowel Kerkstraat als Noordhoekstraat) zijn toegankelijk voor het ganse gezin.



Punt 3.17: zowel de bewoners van de Kerkstraat 55 als van de Noordhoekstraat 37 mogen gebruik
maken van de tuin.



Punt 4: de twee LOI’s betreffen geen appartementen, maar wel woningen



Punt 8.2: er worden geen activiteiten gedaan binnen de opvangstructuur, waardoor er hierop geen
sanctie kan volgen.

BESLIST: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: Het huishoudelijk reglement van het lokaal opvanginitiatief, zoals vastgesteld in de OCMW-raad van
19 februari 2013 zoals gewijzigd in de OCMW-raad van 20 oktober 2015, 16 februari 2016 en 15
maart 2017 wordt met ingang van 21 juni 2017 ingetrokken en vervangen door onderstaand
huishoudelijk reglement van het lokaal opvanginitiatief:

Art. 2: Het huishoudelijk reglement wordt toegelicht aan de bewoners hetzij individueel, hetzij op de
eerstvolgende bewonersvergadering.
Art. 3: De dienst Vluchtelingen is belast met de volledige uitvoering van huidige beslissing en met de
kennisgeving ervan aan de regiocoördinator van Fedasil.

Aldus gedaan en goedgekeurd in zitting van de Raad als boven bepaald.

OCMW-secretaris
Get. Ann Mouton

OCMW-voorzitter
Get. Frans Buyse

Voor eensluidend uittreksel
OCMW-secretaris

OCMW-voorzitter
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