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2019/OCMW/074 - Herziening huishoudelijk reglement lokaal opvanginitiatief - Goedkeuring

De raad,
In openbare zitting vergaderd,
Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch
Het OCMW Anzegem heeft een lokaal opvanginitiatief voor mensen die een verzoek tot Internationale
bescherming indienen. Het opvanginitiatief bestaat uit 2 gezinsplaatsen van 3 personen en 11 plaatsen
voor alleenstaanden. De woongelegenheden zijn gevestigd in de Lieven Bauwenstraat 40 en in Klijtberg
4. Fedasil stelde de vraag om enkele extra zaken op te nemen in het door hen opgestelde huishoudelijk
reglement: klachtenprocedure - medische kosten - vrijwilligerswerk.
De sociale dienst vraagt om op verzoek van Fedasil volgende punten toe te voegen:
Wanneer de bewoner ontevreden is over de levensomstandigheden in het LOi, kan hij/zij zich altijd
melden tot de maatschappelijk werker. Er zal samen met de maatschappelijk werker gezocht worden
naar een oplossing. Indien er geen onderling akkoord komt met de maatschappelijk werker, dient hij/zij
zich te richten naar de algemeen directeur of de verantwoordelijke van het LOi. Indien hij/zij na 7 dagen
nog geen antwoord hebt op zijn/haar klacht, kan hij/zij de klacht schriftelijk indienen bij de Directeurgeneraal van het Agentschap.
Tijdens het verblijf in het LOi heeft de bewoner recht op medische begeleiding. Iedere bewoner van het
LOi is echter vrij om een huisarts en apotheker te kiezen. Indien hij/zij niet weet waar hij/zij naartoe moet,
zal de maatschappelijk werker de werkwijze uitleggen en de nodige documenten meegeven.
Tijdens het verblijf in het LOi kan de bewoner vrijwilligerswerk doen. Hiervoor krijgt hij/zij €1 per uur. Werk
in loondienst is onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen
Decreet Lokaal Bestuur
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen
De OCMW-raadsbeslissing van 20 juli 2017 houdende vaststelling huishoudelijk reglement LOi.
Amendementen:
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amendement: Voor de volledigheid worden de contactgegevens (naam, functie, contactgegevens) van de
instanties waartoe men zich kan wenden, opgenomen in het individueel contract dat telkens afgesloten
wordt. Dit amendement wordt goedgekeurd.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT
Art.1: Het huishoudelijk reglement van het lokaal opvanginitiatief van 20 juli 2017 wordt opgeheven. Een
aangepast huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd met onmiddellijke ingang. Voor de volledigheid
worden de contactgegevens (naam, functie, contactgegevens) van de instanties waartoe men zich kan
wenden, opgenomen in het individueel contract dat telkens afgesloten wordt.
Art.2: Dit reglement wordt bekendgemaakt door publicatie op de website en gaat onmiddellijk in.
Art.3: Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de toezichthoudende overheid conform de regels
vervat in het Decreet Lokaal Bestuur.
Gedaan in zitting als ten hoofde.
Namens de raad:
Sonja Nuyttens,

Koen Tack,

Algemeen directeur

Voorzitter
Voor éénsluidend afschrift,
Anzegem, 30 april 2019
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