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1 SITUERING 

1.1 Wettelijk kader 

De Vlaamse wooncode (art 95 3°) bepaalt dat een (eigen gemeentelijk) toewijzingsreglement een lokale 
invulling kan geven aan de prioriteiten en toewijzingsregels die de Vlaams regering vaststelt. 
Vanaf 1 januari 2008 voorziet het sociaal huurbesluit (BVR van 12 oktober 2007) voor de toewijzing van 
sociale woningen een standaardregime en daarnaast de mogelijkheid van een eigen gemeentelijk 
toewijzingsreglement. 
De opmaak van een eigen toewijzingsreglement moet tot stand komen in overleg met alle relevante 
lokale (huisvestings- en welzijns-)actoren. De gemeente (of het intergemeentelijk samenwerkingsver-
band) speelt hierin de trekkersrol.  

1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsregle-
ment 

Standaardregime 

Wat betreft het standaardregime zijn er twee systemen van algemene toewijzingsregels voor sociale 
huurwoningen.  

 De VMSW en sociale huisvestingsmaatschappijen gebruiken het toewijzingssysteem zoals 
vermeld in de artikelen 18, 19 en 20 van het sociale huurbesluit. 

 De SVK’s gebruiken het toewijzingssysteem zoals vermeld in artikel 21.  
De sociale huisvestingsmaatschappijen moeten de sociale huurwoningen toewijzen rekening houdend  
met achtereenvolgens: 

1. de rationele bezetting  
2. de absolute voorrangsregels  
3. de optionele voorrangsregels1   
4. de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingenregister.  

De sociaal verhuurkantoren hanteren dezelfde toewijzingsregels zoals geformuleerd in de punten 1, 2 
en 4 maar het derde criterium waar rekening mee wordt gehouden, is een puntensysteem.2 

Eigen gemeentelijk toewijzingsreglement  

Artikel 26 van het sociale huurbesluit (BVR van 12 oktober 2007) bepaalt dat de gemeente kan afwijken 
van het algemeen geldend toewijzingsreglement en een specifiek toewijzingsreglement kan opstellen op 
basis van specifieke behoeften en lokale noden. Het opstellen van een eigen toewijzingsreglement 
wordt bepaald in de artikels 26 tot en met 29. 
In dit eigen gemeentelijk toewijzingsreglement kan men: 

1. Rekening houden met de lokale binding van de kandidaat-huurders,  

                                                      
1 Binnen het standaardluik kan de verhuurder zelf ook bepaalde keuzes maken die worden vastgelegd in het interne huurre-
glement van de betreffende verhuurder. 
2 Puntensysteem op basis van vier verplichte prioriteiten (1) woonnood (2) kinderlast (3) actueel besteedbaar inkomen (4) 
mutatievraag van zittende huurder en op basis van 2 optionele gewogen prioriteiten (1) aantal jaren ingeschreven en (2) 
aantal jaren verblijf in gemeente. 
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2. Rekening houden met de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen 
3. Werken aan de verstoorde of bedreigde leefbaarheid in bepaalde wijken of complexen. 

De opmaak van een eigen toewijzingsreglement moet tot stand komen in overleg met alle relevante 
lokale (huisvestings- en welzijns-)actoren. De gemeente (of het intergemeentelijk samenwerkingsver-
band) speelt hierin de trekkersrol.  

1.3 Het tot stand komen van het gemeentelijk toewijzingsregle-
ment 

Initiatief en procedure 

Zoals bepaald in artikel 26 van het nieuw sociale huurbesluit heeft de stad Nieuwpoort gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om een lokaal toewijzingsreglement op te maken. Het college van burgemeester en 
schepenen ging op 11 juni 2012  principieel akkoord met de opmaak van een gemeentelijk toewijzings-
reglement voor alle sociale huurwoningen (stadsbestuur, OCMW, Woonmaatschappij IJzer & Zee en 
RSVK) voor het grondgebied Nieuwpoort. Het college vroeg aan het Lokaal Woonoverleg het initiatief 
verder uit te werken. Het lokaal woonoverleg was als volgt samengesteld: 

 Tot 31 december 2012 
o Crabbe Roland burgemeester  
o Filliaert - Vanlandschoot Els schepen Voorzitter Lokaal Woonoverleg 
o Rommens Damian stedenbouw stad Nieuwpoort Secretaris Lokaal Woonoverleg 
o Vandevelde Marc stedenbouw stad Nieuwpoort GSA 
o Lefevre Frans OCMW voorzitter en Voorzitter RSVK Westkust 
o D' Hondt Brigitte OCMW raadslid 
o Louwie Eddy bestuurder IJzer en Zee 
o Maenhoudt Bernard bestuurder IJzer en Zee;  
o Verbrugge Patrick directeur IJzer en Zee 
o Vercruysse Patrick directeur IJzer en Zee 

 Vanaf 1 januari 2013 
o Crabbe Roland burgemeester  
o Wim Demeester, gemeenteraadslid, bestuurder RSVK 
o Rommens Damian stedenbouw stad Nieuwpoort Secretaris Lokaal Woonoverleg 
o Vandevelde Marc stedenbouw stad Nieuwpoort GSA 
o Lefevre Frans OCMW voorzitter en Voorzitter RSVK Westkust 
o D' Hondt Brigitte OCMW raadslid 
o Louwie Eddy bestuurder IJzer en Zee 
o Maenhoudt Bernard bestuurder IJzer en Zee;  
o Verbrugge Patrick directeur IJzer en Zee, bestuurder RSVK of Vercruysse Patrick direc-

teur IJzer en Zee 
Het lokaal woonoverleg werd vanuit Wonen West-Vlaanderen opgevolgd door Pieter Van Vlaenderen, 
directeur en Stefaan Lampaert. De opmaak van het toewijzingsreglement werd begeleid door Dirk Luy-
ten (studio beleid). 
Op 9 juli 2012 heeft het college van burgemeester en schepenen de totstandkomingsprocedure goed-
gekeurd. 

Goedkeuring van het reglement 

Op 1 februari 2013  heeft de Lokaal Woonoverleg het ontwerp van toewijzingsreglement goedgekeurd. 
Op 31 oktober 2013  heeft de gemeenteraad het toewijzingsreglement goedgekeurd. 
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De uitwerking in overleg met  de actoren 

Het toewijzingsreglement werd uitgewerkt in samenwerking met de verhuurders en de lokale huisves-
tings- en welzijnsactoren. 
In Nieuwpoort zijn de sociale verhuurders: 

 Woonmaatschappij IJzer & Zee  

 Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust 
Om te voldoen aan de vormvereisten i.v.m. het betrekken van de verhuurders en de relevante lokale 
huisvestings- en welzijnsactoren:  

 Werd formeel advies  gegeven door de leden van het lokaal woonoverleg. De leden van het lo-
kaal woonoverleg zijn de betrokken actoren. Zij vertegenwoordigen het algemene welzijns- en 
huisvestingsveld.  

 De stad heeft via een informatievergadering op 25 oktober 2012  zo veel mogelijke relevante 
actoren geïnformeerd over de stand van zaken en om advies gevraagd. 

o Een advies werd verstrekt door de seniorenraad en door de gehandicaptenraad 

 De inhoudelijke discussie over mogelijke doelgroepen werd gevoerd binnen het lokaal woon-
overleg dat hierover  besliste. 
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2 LOKALE BINDING 

Wat betreft de lokale binding bestond er bij de Woonmaatschappij Ijzer & Zee, het OCMW en de ge-
meente al een regel waarbij prioriteit wordt gegeven aan personen die de laatste zes jaar drie jaar in het 
werkgebied hebben gewoond. 
Met dit reglement wil men in Nieuwpoort eerst voorrang geven aan de mensen van de eigen stad. Er 
zijn ondertussen contacten geweest met enkele andere gemeenten. Het blijkt dat op verschillende 
plaatsen (bv Koksijde en De Panne) de lokale binding omschreven wordt als ‘de laatste zes jaar drie 
jaar in de gemeente hebben gewoond’.  Voor Woonmaatschappij IJzer& Zee zou het prima zijn als dit 
ook in Nieuwpoort zo zou zijn. 
De lokale binding wordt daarom als volgt omschreven 
 

Eerst wordt voorrang gegeven aan personen die de laatste zes jaar drie  jaar in Nieuwpoort heb-
ben gewoond. 

 
Ook het RSVK zal in het kader van het toewijzingsreglement prioriteit geven zoals hier boven omschre-
ven. 
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3 TOEWIJZING AAN DOELGROEPEN 

3.1 Keuze voor het toewijzen aan een doelgroep 

Er is beslist een toewijzingsreglement voor specifieke doelgroepen te maken.  
De doelgroepen die, zoals beschreven in het bijgevoegde doelgroepenplan, in Nieuwpoort specifieke 
problemen ondervinden om een aangepaste en betaalbare woning te vinden op de lokale woningmarkt 
en waaraan men door toepassing van een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement bij voorrang sociale 
woningen wil toewijzen worden als volgt gedefinieerd: 
 

65-plussers: personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat één van beide partners 65 
jaar of ouder is) 

 

 Ouderen met een hoger risico op zorgbehoeften: personen vanaf 80 jaar (bij een koppel volstaat 
het dat één van beide partners 80 jaar of ouder is), vervolgens personen vanaf 75 jaar (bij een 
koppel volstaat het dat één van beide partners 75 jaar of ouder is), ), vervolgens personen vanaf 
70 jaar (bij een koppel volstaat het dat één van beide partners 70 jaar of ouder is). 

 

Personen met een mobiliteitsbeperking: Vooreerst gezinnen met een rolstoelgebruiker of een 
alleenstaande rolstoelgebruiker. Een rolstoelgebruiker is een persoon met een handicap van 
minstens 66% waarvan minstens 50 % aan de onderste ledematen.  Vervolgens een gezin waar-
van één persoon een handicap heeft van minstens 66% of alleenstaande persoon met een han-
dicap van minstens 66 %. 

3.2 Doelgroepenplan 

Om de keuze voor deze doelgroepen te motiveren, wordt er aan dit toewijzingsreglement in bijlage een 
doelgroepenplan gevoegd. 
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4 TOEPASSING 

4.1 Eigen toewijzingsreglement en standaardregime 

Het eigen toewijzingsreglement kan niet los worden gezien van het standaardluik.  

Lokale binding 

Lokale binding is een uitbreiding van de optionele voorrangsregel uit het standaardluik. De andere re-
gels uit het standaardluik blijven gelden. De voorrang voor lokale binding geldt pas nadat de absolute 
voorrangregels en de voorrangregels in het kader van de doelgroepen zijn toegepast. Daarnaast speelt 
de voorrang voor lokale binding ook steeds binnen de toepassing van de andere voorrangsregels. De 
andere voorrangsregels primeren dus op de voorrang wegens lokale binding, maar binnen de toepas-
sing van de andere voorrangsregels heeft lokale binding voorrang op afwezigheid van lokale bindings-
factoren. Dit alles betekent dat de voorrang gegeven in het kader van de doelgroepen primeert op de 
voorrang voor mensen met lokale binding. Binnen de doelgroep krijgt men de prioriteiten van de lokale 
binding. 
In toepassing van dit toewijzingsbesluit vervalt artikel 20 van het sociale huurbesluit en wordt het ver-
vangen door artikel 27 dat als volgt wordt ingevuld: 

1. Eerst wordt voorrang gegeven aan personen die de laatste zes jaar drie jaar in Nieuwpoort 
hebben gewoond. 

Doelgroep 

Binnen het standaardluik komt er een nieuwe voorrangsregel voor een doelgroep die zal gelden als 
absolute voorrangsregel. De voorrangsregel krijgt dan een plaats binnen de absolute voorrangsregels 
van het standaardregime. Daarnaast blijven de andere regels uit het standaardluik gelden zoals de rati-
onele bezetting en de chronologische volgorde. 
Die betreffende sociale huurwoningen kunnen alleen met de voorrang worden toegewezen aan de kan-
didaat-huurders die aan de voorwaarde van rationele bezetting voldoen. 
De toepassing van dit toewijzingsreglement wijzigt niets aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden 
zoals bepaald in hoofdstuk III en V van het sociale huurbesluit. 
In toepassing van dit toewijzingsreglement krijgt de doelgroep een plaats binnen de absolute voorrangs-
regels.  
Aan artikel 19 van het sociale huurbesluit wordt de tekst:  
1° 65-plussers: personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat één van beide partners 65 jaar of 
ouder is). Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn opgenomen in de lijst die in 
de bijlage van dit reglement is gevoegd. 
2° Ouderen met een hoger risico op zorgbehoeften: personen vanaf 80 jaar (bij een koppel volstaat het 
dat één van beide partners 80 jaar of ouder is), vervolgens personen vanaf 75 jaar (bij een koppel vol-
staat het dat één van beide partners 75 jaar of ouder is), ), vervolgens personen vanaf 70 jaar (bij een 
koppel volstaat het dat één van beide partners 70 jaar of ouder is). Deze voorrang is enkel van toepas-
sing op de woningen die zijn opgenomen in de lijst die in de bijlage van dit reglement is gevoegd. 
3° Personen met een mobiliteitsbeperking: Vooreerst gezinnen met een rolstoelgebruiker of een alleen-
staande rolstoelgebruiker. Een rolstoelgebruiker is een persoon met een handicap van minstens 66% 
waarvan minstens 50 % aan de onderste ledematen.  Vervolgens een gezin waarvan één persoon een 
handicap heeft van minstens 66% of alleenstaande persoon met een handicap van minstens 66 %. 

http://www.studiobeleid.be/
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Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn opgenomen in de lijst die in de bijlage 
van dit reglement is gevoegd. 
als punt 1°, 2° en 3° ingevoegd.   
Artikel 19 moet dan als volgt worden gelezen: 
“ De verhuurder is verplicht om achtereenvolgens aan de volgende kandidaat-huurders een voorrang 
toe te kennen: 
1° 65-plussers: personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat één van beide partners 65 jaar of 
ouder is). Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn opgenomen in de lijst die in 
de bijlage van dit reglement is gevoegd. 
2° Ouderen met een hoger risico op zorgbehoeften: personen vanaf 80 jaar (bij een koppel volstaat het 
dat één van beide partners 80 jaar of ouder is), vervolgens personen vanaf 75 jaar (bij een koppel vol-
staat het dat één van beide partners 75 jaar of ouder is), ), vervolgens personen vanaf 70 jaar (bij een 
koppel volstaat het dat één van beide partners 70 jaar of ouder is). Deze voorrang is enkel van toepas-
sing op de woningen die zijn opgenomen in de lijst die in de bijlage van dit reglement is gevoegd. 
3° Personen met een mobiliteitsbeperking: Vooreerst gezinnen met een rolstoelgebruiker of een alleen-
staande rolstoelgebruiker. Een rolstoelgebruiker is een persoon met een handicap van minstens 66% 
waarvan minstens 50 % aan de onderste ledematen.  Vervolgens een gezin waarvan één persoon een 
handicap heeft van minstens 66% of alleenstaande persoon met een handicap van minstens 66 %. 
Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn opgenomen in de lijst die in de bijlage 
van dit reglement is gevoegd. 
4°  De kandidaat-huurder of een van zijn gezinsleden met een bepaalde handicap of die minstens 55 
jaar oud is of een van zijn gezinsleden, uitsluitend als de beschikbare woning door de daarop gerichte 
investeringen specifiek is aangepast aan de huisvesting van personen met die handicap of aan de huis-
vesting van ouderen;  
4°bis de kandidaat-huurder met toepassing van artikel 30, vierde lid; 
5° de kandidaat-huurder die overeenkomstig artikel 18, § 2, enzovoort  ….” 

4.2 Welke woningen 

De bepalingen van dit reglement inzake de doelgroepen is van toepassing op het grondgebied van 
Nieuwpoort en op de woningen van de sociale verhuurders, maar niet van toepassing op het ganse 
patrimonium ervan. De gemeenteraad legt de lijsten vast van de sociale woningen waar de voorrang 
geldt. De gemeenteraad past de lijsten aan indien nodig.  
Deze lijsten met woningen zijn als bijlagen toegevoegd aan dit reglement. 
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5 VERDERE BEPALINGEN 

5.1 Uitvoering 

De sociale verhuurders worden belast met de uitvoering van dit reglement.  

5.2 Goedkeuring en wijzigingen 

De Stad legt dit reglement en elke wijziging ervan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad en aan 
de minister of zijn gemachtigde. 
Ook elke wijziging van de lijsten in bijlage wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en aan de minister of 
zijn gemachtigde. 

5.3 Bekendmaking 

Het toewijzingsreglement is een openbaar document. Via het stedelijk informatiekanalen (Nieuwpoort 
uw stad), het OCMW-infoblad (Open Huis) de infokrant voor de huurders van de Woonmaatschappij 
IJzer & Zee  en de website van gemeente en OCMW (www.nieuwpoort.be) en de website van de 
Woonmaatschappij IJzer & Zee wordt bekend gemaakt dat er een eigen gemeentelijk toewijzingsregle-
ment is. Het reglement zelf ligt ter inzage bij de sociaal verhuurders, het OCMW en de gemeente. Op de 
websites zal er ook een link worden gelegd naar de tekst van het reglement. 
Een afschrift van het toewijzingsreglement wordt aan de toezichthouder bezorgd. 

5.4 Inwerkingtreding 

Het reglement treedt in werking de eerste dag volgend op de ontvangstmelding van de goedkeuring 
door afdeling woonbeleid (RWO) of bij gebrek aan beslissing negentig dagen te rekenen vanaf de ont-
vangstmelding van het dossier door de administratie (afdeling Woonbeleid RWO). 
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6 BIJLAGEN 

6.1 Beslissingen 

De beslissing van CBS met principieel akkoord voor de opmaak van een eigen 
gemeentelijk toewijzingsreglement 

De beslissing is bijgevoegd. 

De beslissing van CBS samenstelling werkgroep en totstandkomingsprocedure 

De beslissing is bijgevoegd. 

Goedkeuring  gemeenteraad toewijzingsreglement 

De beslissing is bijgevoegd. 

6.2 Adviezen van de verhuurders en de relevante actoren3 

6.2.1 Stad Nieuwpoort 

Door de gemeenteraad van 25 september 2013 werd de volgende visietekst goedgekeurd. 
 
Vaststellingen over wonen in Nieuwpoort: 
De stad Nieuwpoort is een kustgemeente en behoort tot de Westkust. Nieuwpoort is vlot bereikbaar via 
de E40 en de A18 (Jabbeke - Veurne - Duinkerke) en openbaar vervoer (tram - bus). Nieuwpoort is 
gelegen aan de IJzer en telt verschillende jachthavens. De IJzer mondt uit in de Noordzee, dit ter hoog-
te van Nieuwpoort Bad. Nieuwpoort is samengesteld uit de deelgemeenten Nieuwpoort, Sint Joris en 
Ramskapelle. 
Nieuwpoort is een stad waar de mensen graag wonen en vertoeven. Door de unieke ligging (aan de 
IJzer en de Noordzee), de belangrijkste activiteiten handel en toerisme en de vlotte bereikbaarheid kent 
Nieuwpoort een grote diversiteit aan bewoners/doelgroepen. 
Het toerisme en de aantrekkingskracht voor tweede residenten en mensen uit het binnenland beteke-
nen een belangrijke vorm van uitstraling en inkomsten voor de stad. Anderzijds door het grote succes 
kent Nieuwpoort huisvestingsproblemen op verschillende vlakken. 
Vaststellingen: 
- er wordt vaak seizoengebonden verhuurd met hoge huurprijzen tot gevolg; 
- veel woongelegenheden worden bewoond als tweede verblijf, waardoor er een druk is op het residen-
tieel wonen; 
- voor ouderen, die op zoek gaan naar een aangepaste woning, is het aanbod van betaalbare en kwali-
teitsvolle huisvesting schaars; 
- eengezinswoningen ruimen vaak plaats voor meergezinswoningen; 
- minder kapitaalkrachtige en jonge gezinnen hebben steeds minder kansen op een betaalbare woning; 

                                                      
3 Sociaal huurbesluit art. 26 §2. 
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- door de hoge prijzen van de huur- en koopwoningen trekken jongeren weg uit Nieuwpoort en is de 
vergrijzing in Nieuwpoort veel sterker t.o.v. de vergrijzing in Vlaanderen; 
- vastgoedprijzen en grondprijzen van de kustgemeenten liggen hoger dan deze van het hinterland; 
Visie van de stad Nieuwpoort in verband met wonen 
Het is een uitdaging om een evenwichtig sociaal beleid te voeren zodat iedereen een eigen plek en de 
mogelijkheden vindt van waaruit hij/zij een kwaliteitsvol leven kan leiden. Huisvesting is een druk kruis-
punt van verschillende beleidsdomeinen binnen een lokaal bestuur. 
Op vlak van betaalbaar wonen wil de stad Nieuwpoort een beleid voeren dat wordt gekenmerkt door 
samenwerking en op verschillende sporen rijdt. 
In 2011 werd het Lokaal Woonoverleg opgestart met volgende actoren: 
- Stad Nieuwpoort; 
- OCMW Nieuwpoort; 
- Woonmaatschappij IJzer & Zee; 
- Afdeling Wonen Vlaanderen; 
De voorzitter van het OCMW zetelt namens het OCMW Nieuwpoort en als voorzitter van het RSVK 
Het is de bedoeling om een gericht woonbeleid uit te stippelen vanuit een duidelijk visie op wonen in 
Nieuwpoort. Daarom werd geopteerd tot het opmaken van een eigen toewijzingsreglement voor sociale 
huurwoningen in Nieuwpoort. De eigen bevolking blijft onder druk op de woningmarkt en er dient aan-
gepaste sociale huisvestingsaanbod voorzien voor bepaalde doelgroepen. Een aanvulling op de be-
staande regelgeving voor sociaal huren op grond van de lokale situatie is nodig. Met het initiatief om 
een eigen toewijzingsreglement voor sociale woningen uit te werken onderneemt de stad Nieuwpoort 
verdere actie om woningen in Nieuwpoort mogelijk te maken voor kwetsbare groepen. Het college van 
burgemeester en schepenen vroeg aan het Lokaal Woonoverleg om het initiatief verder uit te werken. 
Lokale binding: 
Definitie: 
“Personen die de laatste zes jaar drie jaar in Nieuwpoort hebben gewoond.” 
Motivatie: 
Een voorrang voor personen die de laatste zes jaar drie jaar in Nieuwpoort hebben gewoond is vol-
doende te motiveren: 
De aantrekkingskracht van de kust op de bevolking uit het binnenland en de schaarste van het aanbod 
betaalbare en kwaliteitsvolle woningen in Nieuwpoort verantwoorden een voorrangsregel in de sociale 
huurwoningen voor mensen van Nieuwpoort. 
Doelgroepen: 
Verschillende doelgroepen werden door het Lokaal Woonoverleg besproken: 
- algemene groep van senioren (bv. 65-plussers); 
- groep van senioren met een grotere zorgbehoefte (voor woningen in de onmiddellijke omgeving van 
een woonzorgcentrum); 
- jongeren en jonge gezinnen; 
- alleenstaanden met kinderen; 
- alleenstaanden; 
- alleenstaanden met begeleiding; 
Volgende doelgroepen werden uiteindelijk weerhouden omdat ze in Nieuwpoort specifieke problemen 
ondervinden om een aangepaste en betaalbare woning te vinden op de lokale woningmarkt en waaraan 
men door toepassing van een eigen toewijzingsreglement bij voorrang sociale woningen wil toewijzen 
worden: 
Doelgroep 65-plussers: 
Definitie: 
“Personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat één van beide partners 65 jaar of ouder is.” 
Motivatie: 
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De stad Nieuwpoort scoort hoger dan Vlaanderen op het vlak van vergrijzingsgraad. In Nieuwpoort ligt 
het aantal plaatsen in rusthuizen en serviceflats een stuk onder de programmacijfers. De groep men-
sen, die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en die op zoek moeten gaan naar een aangepaste en 
betaalbare huisvesting, is een doelpubliek dat past in het aanbod sociale huisvesting in Nieuwpoort. 
Een voorrangsmaatregel in een gedeelte van het patrimonium, aangepast aan de doelgroep, kan een 
antwoord bieden op de mutatieproblematiek. Grotere woningen komen vrij voor een jonger publiek met 
kinderen. 
Doelgroep ouderen met een hoger risico op zorgbehoeften: 
Definitie: 
“Ouderen met een hoger risico op zorgbehoeften: personen vanaf 80 jaar (bij een koppel volstaat het 
dat één van beide partners 80 jaar of ouder is), vervolgens personen vanaf 75 jaar (bij een koppel vol-
staat het dat één van beide partners 75 jaar of ouder is), vervolgens personen vanaf 70 jaar (bij een 
koppel volstaat het dat één van beide partners 70 jaar of ouder is).” 
Motivatie: 
Door een aantal woningen, meer bepaald deze die naast zorgvoorzieningen zijn gelegen, prioritair toe 
te wijzen aan ouderen met een hoger risico op zorgbehoevendheid (van een hogere leeftijdsklasse) kan 
men ook tegemoet komen aan deze noden. 
Doelgroep personen met een mobiliteitsbeperking: 
Definitie: 
“Personen met een mobiliteitsbeperking: Vooreerst gezinnen met een rolstoelgebruiker of een alleen-
staande rolstoelgebruiker. Een rolstoelgebruiker is een persoon met een handicap van minstens 66% 
waarvan minstens 50% aan de onderste ledematen. Vervolgens een gezin waarvan één persoon een 
handicap heeft van minstens 66% of alleenstaande persoon met een handicap van minstens 66%”. 
Motivatie: 
In het patrimonium van Woonmaatschappij IJzer & Zee bevinden zich momenteel een 4-tal woningen 
die aangepast zijn voor personen met een mobiliteitsbeperking. Door deze woningen prioritair toe te 
wijzen aan de doelgroep personen met een mobiliteitsbeperking kan men ook tegemoet komen aan 
deze noden. 
Slotbepaling: 
Het eigen toewijzingsreglement is opgesteld op maat van de huidige lokale situatie in Nieuwpoort. De 
keuzes, die nu voorliggen, zullen door de bevoegde overlegstructuren regelmatig worden geëvalueerd. 
Mocht in de toekomst worden aangetoond dat het noodzakelijk is om regels en doelgroepen toe te voe-
gen of te schrappen of om aanpassingen te doen, zal dit worden voorgelegd aan de relevante lokale 
actoren en de Vlaamse overheid.” 
 
BESLUIT BIJ EENPARIGHEID: 
 
Art.1.- De visietekst voor het gemeentelijk toewijzingsreglement over de doelgroepen en hun woonno-

den goed te keuren 
 

DOELGROEP VOORRANGSREGELING 

lokale binding a) personen die de laatste 6 jaar 3 jaar in Nieuwpoort hebben gewoond 

 

b) bij uitputting personen op lijst a --> overige personen ingeschreven bij sociale huis-
vestigingsmaatschappij volgens datum van inschrijving 

  

  

 65+ 
a) personen vanaf 65 jaar (bij koppel minstens 1 van de 2 is 65+) EN de laatste 6 jaar 
3 jaar in Nieuwpoort hebben gewoond 

 

b) bij uitputting personen op lijst a --> personen vanaf 65 jaar (bij koppel minstens 1 
van de 2 is 65+) 
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c) bij uitputting personen op lijst b --> personen die de laatste 6 jaar 3 jaar in Nieuw-
poort hebben gewoond 

 

d) bij uitputting personen op lijst c --> overige personen ingeschreven bij sociale huis-
vestigingsmaatschappij volgens datum van inschrijving 

  

  Mobiliteits-
beperking 

a) gezinnen met een rolstoelgebruiker of alleenstaande rolstolgebruiker EN die de 
laatste 6 jaar 3 jaar in Nieuwpoort hebben gewoond 

 

b) bij uitputting personen op lijst a --> gezinnen met een persoon met een handicap 
van minstens 66% of een alleenstaande persoon met een handicap van minstens 66% 
EN die de laatste 6 jaar 3 jaar in Nieuwpoort hebben gewoond. 

 

c) bij uitputting personen op lijst  b --> gezinnen met een rolstoelgebruiker of alleen-
staande rolstoelgebruiker  

 

d) bij uitputting personen op lijst c -->  gezinnen met een persoon met een handicap 
van minstens 66% of een alleenstaande persoon met een handicap van minstens 66% 

 

e) bij uitputting lijst d --> personen die de laatste 6 jaar 3 jaar in Nieuwpoort hebben 
gewoond 

 

f) bij uitputting lijst f -->  overige personen ingeschreven bij sociale huisvestigingsmaat-
schappij volgens datum van inschrijving 

  Zorgbehoefti-
ge ouderen a) personen vanaf 80 jaar 

 
b) bij uitputting lijst a --> personen vanaf  75 jaar 

 
c) bij uitputting lijst b --> personen vanaf 70 jaar 

 

6.2.2 OCMW Nieuwpoort 

Op 27 maart 2013 keurde de raad van het OCMW van Nieuwpoort de volgende visietekst goed: 
 
Het OCMW Nieuwpoort heeft: 

 20 woningen (12 in Witte Brigadelaan, 7 in Langestraat en 1 in Pieter Braeckelaan) in eigendom 
die door het OCMW worden verhuurd; 

 24 serviceflats (woningcomplex met dienstverlening Canadalaan 8); 

 25 woningen van Woonmaatschappij IJzer & Zee die worden onderverhuurd aan het OCMW 
(23 woningen Canadalaan 10 en 2 woningen Havenstraat 13); 

Inzake huisvesting/sociale zaken werden volgende problemen vastgesteld in het Lokaal Sociaal Be-
leidsplan 2008-2013: 

 lange wachtrijen voor sociale woningen/serviceflats + dure privé woningen; 

 tekort aan kortverblijfkamers en serviceflats; 

 vergrijzing bevolking daardoor een tekort aan woningen voor deze doelgroep; 
Het OCMW van Nieuwpoort wenst er maximaal voor te zorgen dat de ouderen in de stad zo lang moge-
lijk thuis kunnen blijven wonen. Kan dat niet langer, dan wil het OCMW gaan voor alternatieven waarbij 
de senioren in belangrijke mate hun zelfstandigheid kunnen bewaren. Dit alles moet betaalbaar blijven. 
De stad Nieuwpoort is een kustgemeente en om die redenen is het een vrij dure gemeente als het op 
huisvesting aan komt. Het OCMW Nieuwpoort wil dan ook alles in het werk stellen om zeker de minder 
begoede senioren betaalbare doch daarom niet minder comfortabele huisvesting te bieden. 
Voor ouderen met een hoger risico op zorgbehoeften zouden er nieuwe serviceflats worden gebouwd bij 
het nieuw Woonzorgcentrum (WZC). 
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Concreet heeft het OCMW van Nieuwpoort volgende initiatieven genomen die moeten helpen de doel-
stelling t.a.v. de doelgroep te realiseren: 

a) Sedert 1993 beschikt het OCMW Nieuwpoort over een woningcomplex met dienstverlening met 
24 serviceflats Canadalaan 8. Door de OCMW-raad werd een reglement van inwendige orde 
voor het woningcomplex met dienstverlening Canadalaan 8 opgemaakt. 

b) Op 29 oktober 2010 werd de bouw van het nieuw WZC ‘De Zathe’ gelegen Onze Lieve Vrouw-
straat/Rijkswachtstraat gestart. Het gebouw telt 2 verdiepingen en wordt verdeeld in 3 afdelin-
gen met telkens 32 bewoners, zodat er plaats is voor 96 bejaarden waarvan 3 in kortverblijf. 

c) Het OCMW van Nieuwpoort maakt deel uit van de werkgroep ‘Opmaak eigen gemeentelijk toe-
wijzingsreglement’. Het OCMW werkt actief mee teneinde de belangen van de doelgroep oude-
ren zo goed mogelijk te behartigen en tot een goed doelgroepenplan en dito reglement te ko-
men. 

 

6.2.3 Woonmaatschappij IJzer & Zee 

Op 6 februari 2013 besliste de rvb van Woonmaatschappij IJzer & Zee als volgt: 
 
Visie en advies van Woonmaatschappij IJzer & Zee in verband met de toewijzing naar de doel-
groep “ouderen” en “personen met ernstige en langdurige psychische problemen”. 
Woonmaatschappij IJzer & Zee heeft als missie om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in haar werkge-
bied mogelijk te maken. De maatschappij plant heden een aantal belangrijke projecten voor sociale 
woningbouw in de stad Nieuwpoort. Ook in het verleden was de maatschappij (toen nog De Nieuw-
poortse Volkswoning) bijzonder actief in de stad. 
Uit analyse van de wachtlijsten van de kandidaat-huurders voor de stad Nieuwpoort blijkt de grote vraag 
van alleenstaanden en koppels. Beide groepen bevatten een hoog aantal senioren. De kustgemeenten 
worden, meer nog dan de gemeenten in het hinterland, geconfronteerd met de problematiek van de 
vergrijzing. Het wordt moeilijk om alle senioren die zorgbehoevend zullen worden op te vangen in de 2 
woon- en zorgcentra van de stad. Het voorbehouden van een aantal bestaande projecten voor  65 –
plussers is dan ook evident. Ook voor de toekomst plant de maatschappij in overleg met de stad een 
aantal woonprojecten voor deze doelgroep (o.a. assistentiewoningen). 
Overwegende het voorstel van toewijzingsreglement van de stad Nieuwpoort; 
Overwegende dat de lokale binding in het toewijzingsreglement als volgt wordt geformuleerd: ‘Eerst 
wordt voorrang gegeven aan personen die de laatste zes jaar drie jaar in Nieuwpoort hebben ge-
woond.’, en dat deze lokale binding in overeenstemming is met de lokale binding voor alle gemeenten 
van het werkgebied, dit met ingang van de actualisatie 2013 en volgens de beslissing van de raad van 
bestuur van 20121003; 
Overwegende dat volgens het toewijzingsreglement van de stad Nieuwpoort, de doelgroep 65-plussers, 
m.n. personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat één van beide partners 65 jaar of ouder is), 
prioriteit zullen krijgen in 56  appartementen van de gebouwen De Keure Kokstraat, De Rampart Willem 
De Roolaan en Schuttershof Slachthuisstraat; 
Overwegende dat volgens het toewijzingsreglement van de stad Nieuwpoort, de doelgroep personen 
met een mobiliteitsbeperking, m.n. gezinnen met een rolstoelgebruiker of een alleenstaande rolstoelge-
bruiker, vervolgens een gezin waarvan één persoon een handicap heeft van minstens 66% of alleen-
staande persoon met een handicap van minstens 66%, prioriteit zullen krijgen in 2 woningen gelegen 
Van Clichthovenstraat en 2 appartementen Willem De Roolaan; 
Overwegende de bespreking in de RvB; 
Beslist: met algemeenheid van stemmen gunstig advies te verlenen: 

- aan het voorstel van toewijzingsreglement van de stad Nieuwpoort, 

- aan het voorstel van visietekst voor het toewijzingsreglement van de stad Nieuwpoort. 
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6.2.4 Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust 

vzw RSVK Westkust dient als Sociaal Verhuurkantoor een specifieke - door het Kaderbesluit Sociale 
Huur gereglementeerde - toewijzingsprocedure te hanteren. Het specifieke van een SVK is dat de kan-
didaat-huurders een woning toegewezen krijgen op basis van een puntenscore. De chronologie van de 
inschrijving speelt hierbij - in dit in tegenstelling met andere woonactoren – een ondergeschikte rol. Het 
is vooral de woonnood en het gezinsinkomen die doorwegen op de toegekende punten. Op deze ma-
nier kan het SVK een unieke aanvulling betekenen op de private en sociale woninghuurmarkt. Er wordt 
steeds gestreefd naar de in- & verhuring van een kwaliteitsvol patrimonium aan een haalbare huurprijs. 
Via een lokaal toewijzingsreglement krijgen lokale besturen de mogelijkheid om de toewijzingen van 
sociale woningen te verfijnen op maat van de plaatselijke woonnoden. Dit instrument biedt ongetwijfeld 
heel wat kansen voor een aantal kwetsbare groepen op de huurmarkt. Soms wordt er van uit gegaan 
dat SVK's door de invoering van een lokaal toewijzingsreglement voorrang kunnen geven aan inwoners 
van de gemeente, maar dit is echter niet het geval. 
Wat de lokale binding betreft, kan men de optionele voorrangsregels uitbreiden met extra bepalingen 
omtrent lokale binding voor wie in de gemeente woont of woonde, er werkt, er schoolgaande kinderen 
heeft, ... . Een gemeente kan aan deze bindingsfactoren eenzelfde gewicht toekennen of er een rangor-
de in aanbrengen. De voorrang voor lokale binding geld pas nadat de absolute gewestelijke voorrangs-
regels zijn toegepast. Dit betekent dat er een weging kan worden gemaakt bij de toekenning van de 6 
punten voor "inwoner van de gemeente/werkingsgebied". Dit principe kan en zal enkel toegepast wor-
den bij de toewijzing van woningen in de gemeente waar het lokaal toewijzingsreglement het patrimoni-
um van het SVK omvat. In de andere gemeenten zal dit niet worden toegepast. Dit zou kunnen beteke-
nen dat kandidaat-huurders niet meer op voet van gelijkheid zouden behandeld kunnen worden. 
De gemeente kan ook één of meerdere doelgroepen afbakenen die specifieke problemen hebben om 
een aangepaste en betaalbare woning te vinden en hen voorrang geven. Via een doelgroepenplan biedt 
dit bijvoorbeeld de mogelijkheid om gelijkvloerse woningen of woningen met een lift systematisch voor 
de behouden voor bejaarden of personen met een handicap. Als er in de woning verder geen specifieke 
aanpassingen zijn gedaan, geldt immers de absolute prioriteit uit het standaardluik niet. 
Verder kan de gemeente ook afwijkende toewijsregels toepassen als kan worden aangetoond dat de 
leefbaarheid voor één of meerdere wijken of gebouwen bedreigd of verstoord is. Hierbij moet er steeds 
rekening gehouden worden met het feit dat afwijkende toewijzingsregels - die sommige groepen be-
voordelen - tegelijkertijd mogelijks ook andere groepen benadelen. Aangezien het SVKpatrimonium 
grotendeels verspreid is over de gemeente, lijkt het weinig zinvol om het SVK in dit luik te betrekken. 
Na analyse van de draagwijdte van een lokaal toewijzingsreglement kan worden besloten dat de impact 
op het toewijzingssysteem beperkt zal zijn voor het SVK-patrimonium. Daarbovenop is de werking van 
het SVK gespreid over diverse gemeentes. Indien er verschillende reglementen worden opgemaakt in 
de afzonderlijke gemeentes, dan worden de toewijzingsprocedures voor sociale woningen steeds com-
plexer. Dit kan enerzijds de toewijzingen mogelijks administratief vertragen en anderzijds kan dit verwar-
ring met zich meebrengen voor kandidaat-huurders die zich hebben ingeschreven voor meerdere ge-
meentes binnen het werkgebied. vzw RSVK Westkust wenst er dan ook steeds naar te streven om al 
haar kandidaat-huurders op voet van gelijkheid te kunnen behandelen. 

6.2.5 Seniorenraad 

Het advies van de seniorenraad, meegedeeld door de voorzitter Mia Ramoudt  luidt: 
Keuze van de doelgroepen 
Akkoord dat voorrang wordt gegeven aan personen die de laatste tien jaar vijf jaar in Nieuwpoort heb-
ben gewoond of ooit vijftien jaar in Nieuwpoort hebben gewoond. 
Zo maak je Nieuwpoort enigszins minder aantrekkelijk voor leefloners en allochtonen t.o.v. de omrin-
gende gemeenten die de 6-3 regel hanteren. 
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Akkoord met de weerhouden doelgroepen. 
Omschrijving van de doelgroepen 
Akkoord met de omschrijving van de doelgroepen. 
Ook alleenstaande senioren moeten gecontroleerd worden op eventueel samenwonen. Net zoals bij 
alleenstaande jongeren mensen kan de situatie veranderen gedurende de tijd dat ze op de aanvraaglijst 
staan. In dit geval hebben zij ook beiden hun pensioen en werkelijke alleenstaanden mogen niet ver-
drongen worden. 
Opmerkingen 
Omdat de huur nu afhankelijk is van het inkomen gebeurt het dat sommigen 250 euro betalen voor een 
spiksplinternieuw appartement en dat andere voor een ± gelijk appartement 500 euro moeten betalen. 
De raad is van mening dat de leefbaarheid wel van toepassing is. 
Hier moeten we zeker alert blijven want nu moeten er soms woningen toegewezen worden aan margi-
nalen waardoor de leefbaarheid voor de gewone burger heel moeilijk wordt. Dit punt is zeker even be-
langrijk als de doelgroepen. 

6.2.6 Gehandicaptenraad 

Het advies van de gehandicaptenraad, meegedeeld door de voorzitter Fernand Dasseville, luidt: 
Het advies van de raad voor personen met een handicap gaat ervan uit dat alle personen met een handicap 
erkend door het VAPH recht hebben op een prioriteit van toewijzing. Daarom de opsplitsing van deze doelgroep 
volgens de nood aan een aangepaste woning. 
Doelgroepen: 
Personen met een beperking erkend door het VAPH (Vlaams Agentschap voor personen met een handicap) 
1. personen met een beperking waarvan de handicap geen aangepaste woning vereist. 
2. personen met een beperking waarvan de handicap een aangepaste woning vereist (rolstoelgebruiker). 

6.3 Toepassingsgebied van het toewijzingsreglement 

6.3.1 Lijst met woningen waar de voorrang van 65-plussers geldt 

Woonmaatschappij IJzer & Zee 

De Keure 
 
Kokstraat 18/0001 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18/0101 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18/0102 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18/0103 appartement 1 slaapkamer 

Kokstraat 18/0201 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18/0202 appartement 1 slaapkamer 

Kokstraat 18/0301 appartement 1 slaapkamer 

Kokstraat 18A/101 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18A/102 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18A/201 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18A/202 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18A/301 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18A/302 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18B/001 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18B/002 appartement 2 slaapkamers 
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Kokstraat 18B/101 appartement 1 slaapkamer 

Kokstraat 18B/102 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18B/201 appartement 1 slaapkamer 

Kokstraat 18B/202 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18B/203 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18B/301 appartement 1 slaapkamer 

 
De Rampart 
 
Willem De Roolaan 126/001 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/002 appartement 2 slaapkamers rolstoel 

Willem De Roolaan 126/003 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/101 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/102 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/103 appartement 2 slaapkamers  rolstoel 

Willem De Roolaan 126/104 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/201 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/202 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/203 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/204 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/301 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/302 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/303 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/304 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/401 appartement 1 slaapkamer 

Willem De Roolaan 126/402 appartement 1 slaapkamer 

 
Voor de twee appartementen in de Willem De Roolaan 126/002 en 126/103 geldt eerst een voorrang 
gelden voor de doelgroep Personen met een mobiliteitsbeperking en vervolgens voor de doelgroep 65-
plussers. 
 
Schuttershof 
 
Slachthuisstraat 1/0001 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0002 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0003 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0004 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0101 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0102 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0103 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0104 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0201 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0202 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0203 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0204 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0301 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0302 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0303 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0304 appartement 2 slaapkamers 
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Slachthuisstraat 1/0401 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0402 appartement 2 slaapkamers 

6.3.2 Lijst met woningen waar de voorrang van ouderen met een hoger 
risico op zorgbehoefte geldt 

Deze woningen worden later opgelijst. 

6.3.3 Lijst met woningen waar de voorrang van Personen met een mobi-
liteitsbeperking geldt 

Woonmaatschappij IJzer & Zee 

Justus Van Clichthovenstraat 63 Woning 3 slaapkamers  

Justus Van Clichthovenstraat 69 Woning 3 slaapkamers  

Willem De Roolaan 126/002 Appartement 2 slaapkamers Ook opgelijst  voor 65-plussers 

Willem De Roolaan 126/103 Appartement 2 slaapkamers Ook opgelijst  voor 65-plussers 

 
Voor de twee appartementen in de Willem De Roolaan 126/002 en 126/103 geldt eerst een voorrang 
gelden voor de doelgroep Personen met een mobiliteitsbeperking en vervolgens voor de doelgroep 65-
plussers. 
 

6.4 Doelgroepenplan4 

Het doelgroepenplan is bijgevoegd.  

                                                      
4 Sociaal huurbesluit art. 28 §2. 
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