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Uitbreiding opvangplaatsen LOI.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
-

-

-

Het LOI bestaat huidig uit 20 opvangplaatsen voor individuele opvang van
vluchtelingen. Fedasil beschouwt dit aantal plaatsen als een structurele ‘minimale
capaciteit’.
Fedasil stelt een nood vast aan bijkomende opvangplaatsen in de individuele
opvang. De voorbije maanden werd het opvangnetwerk reeds geconfronteerd met
moeilijkheden om voldoende individuele opvangplaatsen te vinden. Fedasil
verwacht na de zomer een hoger aantal beslissingen en bijgevolg ook een hoger
aantal personen dat in aanmerking komt voor een toewijzing naar een individuele
opvangplaats.
Gezien de afbouw van het aantal LOI-plaatsen in 2018, werd de eigendomswoning
gelegen in de Gulden Sporenstraat 12 niet verder ingezet binnen het LOI. De
woning is geschikt voor een gezin van 4 personen.
Om aan de vraag van Fedasil tegemoet te komen, stellen we voor om de woning
in de Gulden Sporenstraat 12 opnieuw in te zetten binnen het LOI. Hierdoor
verhogen we het aantal opvangplaatsen met 20% ten opzichte van de huidige
capaciteit.
Indien we de woning vóór 1 oktober 2019 ter beschikking kunnen stellen, wordt
de opzegperiode voor de minimale capaciteit van het LOI door Fedasil verhoogd
van 6 maanden naar 12 maanden. Op deze manier wordt een zekere stabiliteit
geboden omtrent het aantal opvangplaatsen binnen LOI.
Heden is de betreffende woning bezet door een gezin, dat er tijdelijk opgevangen
wordt na een woningbrand (dd. 22/08/19). Er is nog geen perspectief op andere
huisvesting voor dit gezin.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

Wet van 17 december 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet);
Wet van 21 november 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende
de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van
vreemdelingen (opvangwet).

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;

BESLUIT:
Artikel 1:
Het Vast Bureau gaat akkoord met een uitbreiding van het LOI met 4 opvangplaatsen.
Artikel 2:
Hiertoe wordt de woning gelegen te Gulden Sporenstraat 12 ingezet. De woning biedt
plaats aan de opvang van een gezin van 4 personen.
Artikel 3:
Het gebruik van de woning Gulden Sporenstraat 12 in functie van LOI gaat in zodra deze
woning vrij is (d.w.z. huidige tijdelijke bewoners een andere huisvesting gevonden
hebben).
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Goedkeuren bestelbons.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
Het vast bureau is - als budgethouder - bevoegd tot het goedkeuren van de
plaatsingen in het kader van de wet overheidsopdrachten. Bijgevolg dient het
vast bureau de bestelbonnen officieel goed te keuren.
Aan het vast bureau wordt wekelijks – vóór het vast bureau - digitaal de excellijst
van de bestelbonnen overgemaakt.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 42;
- het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 84 §3 4°, waarbij wordt bepaald dat het vast bureau bevoegd is
voor vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur;
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt de bestelbonnen, vermeld op de excellijst die op 2 september 2019 digitaal
werd overgemaakt, goed.
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Goedkeuren van de te betalen bedragen ihkv budgethouderschap van het
vast bureau.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
Overeenkomstig artikel 84 § 3 4° is het vast bureau de budgethouder voor het
ocmw.
Aan het vast bureau worden de lijsten van de te betalen bedragen ter
goedkeuring voorgelegd.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
Het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 84 § 3 4°.
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt de te betalen bedragen voorkomend op de lijsten goed.
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Goedkeuren verslag vorige zitting.

Het vast bureau,
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 27/08/2019 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 12.05 uur.

De algemeen directeur
Carlo Daelman

De Voorzitter
Alain Top

