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Verslag OCMW-raad op 11/03/2020
Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester;

T. Dedecker, voorzitter;

H. Dierendonck, N. Lejaeghere, E. Van Muysewinkel, schepenen;

D. Gilliaert, voorzitter BCSD;

B. Vandekerckhove, F. Annys, F. Ampe-Duron, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, L. Landuyt, 
C. Niville, D. De Poortere, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, L. Verstraete, H. Vanheste, 
R. Vangenechten, M. Van Boven, F. Spaey, J. Töpke, R. De Lille, M. Vermote, raadsleden;

J. Vergauwe, algemeen directeur wnd.;

Verontschuldigd: A. Goethaels, raadslid;

Natalie De Cuman, specialist secretariaat, woont de volledige zitting bij als deskundige onder meer 
met het oog op het opmaken van het ontwerpverslag.

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.

De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Openbare vergadering

1. Verslag OCMW-raad dd. 12/02/2020 - goedkeuring

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Vraag van raadslid:
Onderwerp: Verhoging huurprijzen sociale huisvesting

Vraag van Robin De Lille: 

"Vanaf 1 januari van dit jaar geldt er een nieuwe berekening voor de huurprijzen van sociale 
huisvesting. De nieuwe berekening houdt rekening met een nieuwe formule voor de 
marktwaardeberekening, energiebesparende maatregelen en alle inkomens van meerderjarige 
inwoners. 

40 à 50% van de huurders wordt daardoor plots geconfronteerd met een fors hogere huurprijs. Een 
voorbeeld: een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) voor een inwonend kind met een 
beperking wordt in de nieuwe berekening meegeteld als inkomen. Dit vervangingsinkomen ligt, net 
zoals de andere vervangingsinkomens, ver onder de armoedegrens. Daarom is het problematisch om 
dit gewoon als inkomen te beschouwen, zeker omdat een beperking vaak heel wat extra kosten met 
zich meebrengt. 



U zal misschien antwoorden dat steden en gemeenten niets kunnen veranderen aan deze 
regelgeving, en dat klopt. Maar het is wel belangrijk om vanuit het OCMW de getroffen personen en 
gezinnen in kaart te brengen en hen te ondersteunen. 

 Zijn er in Middelkerke personen/gezinnen die met een onevenredige prijsverhoging te maken 
krijgen (in vergelijking met een normale prijsstijging op de private huurmarkt waar een 
maximumprijsverhoging van 20% wordt gehanteerd)?

 Zal het OCMW beleid ontwikkelen waardoor het BCSD gestimuleerd wordt om in deze 
gevallen een tegemoetkoming te voorzien voor deze personen? Is het bijvoorbeeld mogelijk 
om een extra huursubsidie te voorzien of om deze prijsstijging op te nemen als geldende 
voorwaarde voor het toekennen van reeds bestaande huursubsidies?"

Antwoord van GILLIAERT Dirk:

"Er zijn inderdaad een aantal huurders die geconfronteerd worden met een grotere stijging van de 
huur, maar dit heeft vooral te maken met het feit dat er meerdere inkomens (3-4) uit arbeid voor 
handen zijn.  Bv. ouders met nog inwonende, werkende kinderen

In 3 gevallen werd er gevraagd aan de meerderjarige, werkende kinderen om ergens anders te gaan 
wonen (of domicilie), waardoor een lagere huurprijs kon worden bekomen. Daarnaast is bij onze 
huurders geen enkele huurprijs sterk gestegen onder invloed van het meetellen van uitkeringen van 
kinderen met een handicap, IVT of andere uitkeringen. Het KSH heeft ook een buffer ingebouwd in die 
zin dat wanneer het inkomen plots zakt (30pct) er een aanpassing van de huurprijs kan gebeuren. 
Ook binnen de huurprijsberekening zitten er meerdere buffers die (naar mijn mening) ervoor zorgen 
dat er nooit een onrechtvaardige prijs wordt betaald. Er wordt bijvoorbeeld nooit meer dan 1/60 van 
het inkomen aangerekend. Dit laat op zich ruimte voor een menswaardig leven.

Een extra huursubsidie is op zich niet mogelijk, maar is een loutere bevoegdheid van Wonen 
Vlaanderen. 

Indien er een extra tegemoetkoming, toelage wordt voorzien in kader van huisvesting bv. 
huishuurtoelage, dient dit lokaal geregeld worden. 

De huishuurtoelage voor personen die de huur niet konden betalen (niet enkel sociale huisvesting) is 
vorige legislatuur afgeschaft. De sociale dienst is vragende partij om deze opnieuw in te voeren 
wegens de stijgende problematiek in kader van betaalbare huisvesting, maar deze is nog maar in een 
voorbereidende fase. Hierover is er nog geen besluitvorming genomen."

De voorzitter sluit de vergadering om 19:33 uur.

de algemeen directeur

Jurgen Vergauwe

de voorzitter

Tom Dedecker


