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Ranst, 25 juni 2016  

  Aan de Voorzitter en secretaris van het OCMW  

  Schildesteenweg 16 

 2520 Ranst 

  

  

  

Mevrouw, Mijnheer,  

  

Graag had N-VA volgend amendement ingediend betreffende punt 

05. woonvoorzieningen – reglement van inwendige orde – intern reglement - goedkeuring 

op de agenda van de OCMW-raadszitting van 28 juni 2016 

 

Indiener van het amendement: Erik Fossez 

 

Toelichtende nota: 

Op de voorbereidende vergadering rond de vernieuwing van de steunreglementen en het reglement 

inwendige orde van de woonvoorzieningen + intern reglement, werden de mogelijkheden besproken voor het 

opnemen van een taalvoorwaarde (de bereidheid en/of het engagement om de Nederlandse taal voldoende 

te verwerven/beheersen). Er werd toen uitdrukkelijk gesteld dat een taalvoorwaarde niet kan opgenomen 

worden in het puntensysteem voor de toekenning van een woonst. Uiteindelijk werd voorgesteld om dit op te 

nemen in de begeleidingsovereenkomst voor de huurovereenkomsten van korte duur. Wij vinden echter dat 

dit taalengagement ook moet opgenomen worden in het reglement inwendige orde en het intern reglement. 

Wij verwijzen hierbij naar de voorwaarden zoals die ook gehanteerd worden bij de sociale 

huisvestingsmaatschappijen.  Wij zijn er van overtuigd dat de toevoeging van een dergelijke, algemene 

taalvoorwaarde niet alleen het werk van onze personeelsleden kan vergemakkelijken, maar dat dit de 

eventuele integratie zal bespoedigen en versterken. 

 

Ter stemming voor te leggen amendement: 

 

- In het “intern reglement woonvoorzieningen” - bij punt 2 (toelatingsvoorwaarden voor de wachtlijst) 

wordt de “algemene voorwaarde” opgenomen “u en uw gezinsleden (ouder dan 18 jaar) spreken 

Nederlands of willen dit leren” 

 

- In het “reglement van inwendige orde woonvoorzieningen” – bij punt 2 (opnamemodaliteiten) wordt 

de “algemene voorwaarde” opgenomen: “u en uw gezinsleden (ouder dan 18 jaar) spreken 

Nederlands of willen dit leren” 

 
 


