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Opbouw van het globale doelgroepenplan. 
 

Het globale doelgroepenplan bestaat uit 4 grote delen: 
 

 In het eerste algemene deel geven we een algemene omgevingsanalyse van Brecht met 
cijfergegevens uit het woonbeleidsplan. Daarna worden alle relevante huisvestings- en 
welzijnsactoren opgelijst. Verder gaan we dieper in op de sociale huurmarkt met ondermeer 
cijferinformatie van SHM De Voorkempen en De Ideale Woning en SVK Het SaS.  
 

 Het tweede deel bevat het doelgroepenplan “Ouderen” met de specifieke omschrijving van de 
doelgroep, cijfergegevens, specifieke woonnoden, gepland woonaanbod en visie van de relevante 
huisvestings- en welzijnsactoren. Tenslotte wordt de adressenlijst opgenomen waar de voorrang 
voor de doelgroep ouderen zal worden toegepast. 
 

 In het derde deel staat voor het doelgroepenplan “Personen met een beperking in een 
begeleid wonen project” met de specifieke omschrijving van de doelgroep, een algemene 
situering, het bestaande woonaanbod en een omschrijving van de woonbehoefte. Aansluitend 
geven we de visie van de relevante huisvestings- en welzijnsactoren weer en  wordt de 
adressenlijst opgenomen waar de voorrang voor de doelgroep personen met een beperking in een 
project begeleidwonen zal worden toegepast. 
 

 Het vierde en laatste deel bevat het doelgroepenplan “Personen met een niet- aangeboren 
handicap en een permanente zorgnood” met ook hier weer de specifieke omschrijving van de 
doelgroep, een algemene situering, het bestaande woonaanbod en een omschrijving van de 
woonbehoefte. Aansluitend geven we de visie van de relevante huisvestings- en welzijnsactoren 
weer en  wordt de adressenlijst opgenomen waar de voorrang voor de doelgroep personen met 
een niet-aangeboren handicap zal worden toegepast. 
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ALGEMEEN 

1. Inleiding 
 
Het Brechtse  woonbeleid moet in eerste instantie bepaald worden door de reële woonnood van haar 
bewoners en hun huidige en toekomstige woonbehoeften. Dit beleid moet streven naar een optimale 
afstemming tussen de woonbehoeften van de verschillende bevolkingsgroepen en het 
huisvestingsaanbod.  
Als de gemeente rekening wenst te houden met de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen moet 
de gemeente in overleg met de lokale huisvestings- en de relevante welzijnsactoren een doelgroepenplan 
opstellen. Dit doelgroepenplan moet voor elke doelgroep minstens informatie bevatten over de 
beschrijving van de doelgroep, de specifieke problemen die deze doelgroep ondervindt om een 
aangepaste en betaalbare woning te vinden, de cijfergegevens (indien voorhanden) over het aantal 
kandidaathuurders die behoren tot de doelgroep en de flankerende maatregelen die ten behoeve van de 
doelgroep worden genomen door de gemeente en de lokale welzijnsactoren. 
 
Een toewijzingsvoorrang op basis van een doelgroepenplan valt onder de absolute voorrangsregels van 
de sociale verhuurders. 
Om voorrang te kunnen verlenen aan een bepaalde doelgroep moet hun specifieke lokale nood daartoe 
worden aangetoond. 
 
De Gezondheidsenquête 2013 leert dat 8,4% van de bevolking in de leeftijdsgroep 65 tot 74 jaar beperkt 
is in mobiliteit, een percentage dat aanzwelt tot 24,3% in de leeftijdsgroep vanaf 75 jaar.  
16% van de bevolking van 65 jaar en ouder geeft aan wegens beperkingen genoodzaakt te zijn 
binnenshuis te blijven of zelfs permanent in de zetel te zitten of in bed te blijven.  
Ook wat basisactiviteiten, dagelijkse activiteiten en huishoudelijk activiteiten betreft, stijgen de 
percentages van mensen met beperkingen spectaculair vanaf de leeftijd van 75 jaar. Niet minder dan 64% 
van de personen van 75 jaar en ouder geeft aan minstens in enige mate beperkt te zijn bij het uitvoeren 
van huishoudelijke activiteiten.  
Er is een over duidelijke samenhang tussen leeftijd en langdurige functionele beperkingen: vooral vanaf 
de leeftijd van 75 jaar is er een sterke stijging merkbaar van het percentage ouderen met langdurige 
functionele beperkingen. 
Vermoedelijk liggen deze cijfers voor Brecht in dezelfde lijn.1 
 

2. Omgevingsanalyse  

 

2.1 Situering gemeente Brecht2 

 
De gemeente Brecht is gelegen in het Noorden van de provincie Antwerpen op 25 km van Antwerpen en 
10 km van Hoogstraten. Ze maakt deel uit van het arrondissement Antwerpen en wordt begrensd door 
Wuustwezel en Hoogstraten in het noorden, Rijkevorsel in het oosten, Malle, Zoersel en Schilde in het 
zuiden en Schoten en Brasschaat in het westen.  

                                            
1 Bron: http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlamingen-met-een-handicap-of-langdurige-

gezondheidsproblemen 
2
 uit het WBP 

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlamingen-met-een-handicap-of-langdurige-gezondheidsproblemen
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlamingen-met-een-handicap-of-langdurige-gezondheidsproblemen
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De E19 Antwerpen-Breda doorsnijdt de gemeente van het zuidwesten naar het noordoosten, met twee 
op- en afrittencomplexen, in Brecht en in St.-Job-in-‘t-Goor.  Ook het Kempisch kanaal (Dessel-Turnhout-
Schoten) loopt door de gemeente, van het zuidwesten naar het oosten. 3 
 
 
 

 
 
 
Brecht bestaat sinds de fusie uit drie deelgemeenten, Brecht, St.-Lenaarts en St.-Job-in-‘t- Goor. Binnen 
deze fusiegemeente zijn er een 7-tal woonkernen te onderscheiden, met name de 3 grotere kernen 
Brecht-centrum, St.-Lenaarts en St.-Job-in-‘t-Goor / Brecht-Zuid. En twee kleinere kernen Overbroek en 
Klein-Veerle.  
Hiernaast kunnen nog 2 afgelegen woongebieden worden onderscheiden, namelijk de zone voor 
recreatief woongebied Rommersheide en het woonpark- en recreatiegebied Hoge Heide / De Merel. 
 
Ondanks de circa 28 000 inwoners heeft de gemeente Brecht slechts een beperkt voorzieningenniveau. 
Dit is vooral het gevolg van: 

- de grote onderlinge afstanden tussen de kernen 
- de tweedeling tussen St.-Job-in- ‘t-Goor & Brecht-Zuid enerzijds en Brecht-centrum en St.- Lenaarts 
anderzijds. 
- het explosieve karakter van de bevolkingsgroei. 
 

2.2 Demografisch profiel4 

 

2.2.1. Bevolkingsaantal 
 

 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Brecht 25.333 25.611 26.033 26.729 27.406 27.797 28.004 28.228 

         

 
 

                                            
3
 Figuur uit het GRS  

4
 Bron: Bevolkingsdienst Brecht 
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2.2.2 Natuurlijke aangroei  
 
De natuurlijke aangroei is het aantal geboorten min het aantal overlijdens. 

  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Brecht 86 33 44 41 92 33 15 
 

24 

 
In het jaar 2000 en 2008 zijn er pieken te zien in de natuurlijke aangroei van de gemeente Brecht.  Dit is 
te verklaren door een laag sterftecijfer en een hoog geboortecijfer in diezelfde jaren.  
De natuurlijke aangroei ligt in Brecht veel lager dan de toename van de bevolking. Tussen 2000 en 2014 
steeg de bevolking van 25.333 naar 28.228. Een toename met 2.895 personen. De natuurlijke aangroei 
tijdens deze periode bedroeg slechts 368 personen. Het overgrote deel van de bevolkingstoename in 
Brecht is het gevolg van inwijking.  
 

2.2.3 Brechts migratiesaldo 
 
Het migratiesaldo is het verschil tussen het aantal mensen dat Brecht verlaat en het aantal dat er naar toe 
verhuist.  
De gemeente een hoog positief migratiesaldo vanaf het jaar 2000. In 2006 is er een flinke piek van het 
migratiesaldo in de gemeente Brecht. 
 

 
 
 

2.2.4 Bevolkingsdichtheid 
 
In de gemeente Brecht is de bevolkingsdichtheid relatief laag. Dat Brecht een landelijke gemeente is, is 
een verklaring.  
De bevolkingsdichtheid is echter wel sterk toegenomen. In 2000 was de bevolkingsdichtheid in Brecht 
laag. Door de sterke toename van de bevolking is ook de bevolkingsdichtheid sterk gestegen.  
 

Brecht 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Totale bevolking 25.091 25.451 25.908 26.464 27.169 27.597 27.906 

Totale opp. in ha. 9.084 9.084 9.084 9.084 9.084 9.084 9.084 

Bevolkingsdichtheid 276 280 285 291 299 304 307 

Evolutie aantal 
inwoners per km² 100,00 101,43 103,26 105,47 108,28 109,99 111,22 
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2.2.5 Inwoners naar leeftijdscategorie + projectie 
 
Brecht 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2025 

0-19 jaar 6.756 6.641 6.556 6.551 6.584 6.459 6.556 

20-64 jaar 15.348 15.561 15.942 16.288 16.756 17.003 18.165 

65 jaar en ouder 2.987 3.249 3.410 3.625 3.829 4.135 6.557 

Totaal 25.091 25.451 25.908 26.464 27.169 27.597 31.278 

 

 
In 2000 was 12% van de Brechtste bevolking ouder dan 65. Dit is lager dan de andere gemeenten uit 
IVLW Noord en dan het Vlaamse Gewest 
Hoewel het percentage 65+ers in Brecht in 2010 is gestegen naar 15% ligt dit nog steeds laag t.o.v. de 
rest van Vlaanderen. In 2025 zal het aantal ouderen in Brecht sterker toenemen waardoor het percentage 
65% t.o.v. de totale bevolking in 2025 vergelijkbaar is met dit in de rest van Vlaanderen. 
 

2.2.6 Grijze druk en projectie  
 
Grijze druk is de bevolking van 65+ ten opzichte van de bevolking 20-64 jaar. 
 

  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2025 

Brecht 19,46 20,88 21,39 22,26 22,85 24,32 25,80 36,80 
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2000 % 2002 % 2004 % 2006 % 2008 % 2010 % 2025 % 

Brecht 
65 jaar en 
ouder 2.987 11,90 3.249 12,77 3.410 13,16 3.625 13,70 3.829 14,09 4.135 14,98 6.557 20,96 

IVLW 
Noord 
65 jaar en 
ouder 29.587 15,82 30.881 16,42 32.250 17,01 33.652 17,64 34.730 18,03 36.553 18,83 49.437 22,74 

Vlaams 
Gewest 
65 jaar en 
ouder 993.816 16,73 1.024.653 17,16 1.056.974 17,57 1.084.246 17,84 1.100.194 17,86 1.135.045 18,15 1.456.813 21,85 
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2.2.7 Interne vergrijzing en projectie  
 
Interne vergrijzing is de bevolking van 80+ ten opzichte van 65+. 
 

  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2025 

Brecht 16,61 18,41 19,12 20,41 21,02 22,30 23,27 34,12 

 

 
 
 
De vergrijzing neemt in de gemeente Brecht minder snel toe dan in de meeste gemeenten van IVLW 
Noord. Een verklaring hiervoor is dat naast de stijging van het aantal 65 plussers er ook een lichte stijging 
is van het aantal personen van 0-19 jaar en 20-64 jaar, waardoor de vergrijzing minder sterk is dan in 
haar omgeving. Ook de interne vergrijzing was in de gemeente Brecht minder sterk dan in IVLW Noord. 
 
Doordat er sprake is van vergrijzing zal de behoefte toenemen aan betaalbare huisvesting die voldoet aan 
de zorgbehoefte. Aangepaste woningen kunnen dan voorzien in deze behoefte.  
 

2.2.8 Gezinnen en projectie 
 
Het aantal huishoudens bepaalt de nood aan het aantal woningen. 
 

 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 

Aantal 
private 
huishoudens 

9.126 9.420 9.685 10.005 10.412 10.554 10.682 10.837 

Collectieve 
huishoudens 

12 14 15 14 13 14 14 13 

Totaal 
huishoudens 

9.138 9.434 9.700 10.019 10.425 10.567 10.696 10.850 

% private 
tov tot. 
Aantal 
huishoudens 

99.87 % 99.85 % 88.84 % 99.86% 99.86% 99.88% 99.87% 99,88% 

                     
Het % collectieve huishoudens (Trappistinnen, begeleid-wonen projecten, WZC, …) is klein, maar het 
totaal aantal huishoudens stijgt wel: op 10 jaar tijd + 1.556. En dit cijfer vertelt iets over de 
woningbehoefte in Brecht. 
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2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 %stijging 

Aantal huishoudens met 1 
persoon 

1.650 1.822 1.910 2.073 2.205 2.219 2.335 2.274 
37,82% 

aantal huishoudens met 2 
personen 

3.090 3.205 3.362 3.544 3.768 3.900 4.033 3.935 
27, 35 % 

aantal huishoudens met 3 
personen 

1.719 1.771 1.787 1.760 1.770 1.765 1.825 1.831 
6.52 % 

aantal huishoudens met 4 
personen 

1.757 1.721 1.755 1.819 1.796 1.824 1.807 1.816 
3.36 % 

aantal huishoudens met 5 
personen 

649 668 640 633 648 625 631 618 
-4.78 % 

aantal huishoudens met 6 
personen 

209 185 190 159 165 161 152 154 
-26.32 % 

aantal huishoudens met 7 
personen 

43 39 27 37 42 44 35 38 
-11.63 % 

aantal huishoudens met 8 
personen 

9 9 14 16 18 16 19 16 
-77.78 % 

 
 
 

 
 

Het aantal huishoudens met een omvang van 1 en 2 personen neemt in de gemeente Brecht vanaf 2000 
sterk toe, ook de projectie tot 2025 toont een sterke toename. Het aantal huishoudens met een omvang 
van drie personen neemt vanaf 2000 - 2025 lichtelijk toe. Het aantal huishoudens met 4 en meer 
personen neemt vanaf ongeveer 2008 lichtelijk af.  
 
 

2.3  Personen met een beperking of een handicap 

 

2.3.1 Prevalentiecijfers 
 

Met prevalentie tonen we op een bepaald moment het aantal personen met een ziekte, aandoening of 
stoornis op een bepaald tijdstip in een bepaalde populatie. 
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In de provincie Antwerpen (Prov.) staan er 7.840 minderjarigen (t.e.m. 19 jaar) op de Centrale 
Registratie Zorgvragen geregistreerd. In de provincie Antwerpen zijn er 394.042 personen in deze 
leeftijdscategorie. 
In de regio Voorkempen (VK) wonen 69.859 jongeren t.e.m. 19 jaar. (cijfers 1/01/2011), 1.392 jongeren 
hiervan staan ingeschreven op de CRZ. 
 
Registratie zorgvragen voor de provincie Antwerpen (prov.) en de regio Voorkempen (VK) van 3 
februari 2014 5  
 

verstandelijke handicap 

(rand) 
normaal 

licht matig ernstig diep Totaal 

prov. VK prov. VK prov. VK prov. VK prov. VK prov. VK 

Geen bijkomende handicap 2139 343 696 118 423 78 93 14 8 1 3359 554 

ASS 2060 445 274 55 202 34 111 14 13 5 2660 553 

ASS, visueel 9 5 1  1 1 1    12 6 

ASS, auditief 12 1   4  1    17 1 

ASS, auditief en visueel 1  1        2  

ASS, mot. handicap 140 24 28 5 31 8 17 1 1  217 38 

ASS, mot. handicap, auditief 1    1  2 1   4 1 

ASS, mot. handicap, visueel 4 11 3 1   2 1 1 1 10 4 

Auditief 223 28 14 1 3      240 29 

Visueel 97 16 20 1 11 2 5    133 19 

Auditief en visueel 1      1    2  

Mot. Handicap 534 77 140 25 145 29 148 17 39 6 1006 154 

Mot. handicap, visueel 41 12 14 1 24 5 32 4 10 1 121 23 

Mot. handicap, auditief 18 3 5  11 1 6  2  42 4 

Mot. handicap, vis. en aud. 9 4 1  2 1 3 1   15 6 

Eindtotaal 5289 959 1197 207 858 159 422 53 74 14 7840 1392 

 
De provincie Antwerpen heeft een historische achterstand betreffende het aantal erkende plaatsen versus 
het bevolkingsaantal. De laatste jaren kreeg de provincie Antwerpen een extra budget om deze 
achterstand weg te werken. 
 

  

                                            
5
 Bron: Zorgregierapport 30 juni 2013, pagina 8,9 en 10. 
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Tabel 1: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: erkende plaatsen 
6
 

(semi-) residentieel Antwerpen Limburg Oost-Vl. 
Vl-Brab  

& 
Brussel 

West-Vl. totaal 

internaat 
  

schoolgaanden en 
niet-schoolgaanden 

740 707 803 656 717 3.623 

amb. begeleiding 6 1 18 3 1 29 

overbruggingszorg 0 0 0 0 0 0 

GES+ 4 8 6 6 2 26 

artikel 17 1 0 0 0 0 1 

kortverblijf 2 0 9 3 2 16 

totaal 753 716 836 668 722 3.695 

semi-internaten 
  

schoolgaanden 494 364 583 72 764 2.277 

niet-schoolgaanden 170 70 50 34 80 404 

amb. begeleiding 25 12 58 20 53 168 

overbruggingszorg 0 0 0 0 0 0 

totaal 689 446 691 126 897 2.849 

dagcentrum 

dagcentrum 939 636 798 526 780 3.679 

amb. begeleiding 6 2 0 0 0 7 

geïnterneerden 26 0 20 0 0 46 

totaal 971 638 818 526 780 3.732 

OBC 
  

OBC 85 0 38 49 60 232 

amb. begeleiding 8 0 0 2 0 10 

artikel 17 1 0 0 0 0 1 

GES+ 2 0 0 0 0 2 

totaal 96 0 38 51 60 245 

tehuis werkenden 
tehuis werkenden 314 119 225 243 267 1.168 

totaal 314 119 225 243 267 1.168 

tehuis niet-werkenden 

bezigheidstehuis 1.135 579 1.005 847 919 4.485 

overbruggingszorg 49 8 2 10 0 69 

kortverblijf 0 0 5 0 1 6 

observatie-unit 0 0 3 0 0 3 

totaal 1.184 587 1.015 857 920 4.563 

tehuis geïnterneerden totaal 10 10 0 0 10 30 

nursingtehuizen 

nursingtehuis 1.231 729 1.170 599 1.139 4.868 

overbruggingszorg 10 5 0 10 0 25 

observatie-unit 0 6 0 0 0 6 

kortverblijf 0 0 0 1 0 1 

totaal 1.241 740 1.170 610 1.139 4.900 

totaal 2.435 1.337 2.185 1.467 2.069 9.493 

kortverblijf 

kortverblijf 33 13 30 30 39 145 

artikel 17 1 0 0 0 0 1 

kortverbl.obser-unit 0 0 0 0 3 3 

totaal 34 13 30 30 42 149 

pleegzorg 
  

pleeggezin 183 139 153 192 195 862 

wop 40 35 45 46 58 224 

totaal 223 174 198 238 235 1.086 

totaal (semi-) residentieel in plaatsen 5.515 3.443 5.021 3.349 5.090 22.418 

 
  

                                            
6
 Bron: Zorgregierapport 30 juni 2013, pagina 8, 9 en 10. 
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multifunctionele centra -
zorgvernieuwingsproject 

Antwerpen Limburg Oost-Vl. 
Vl-Brab  

& 
Brussel 

West-Vl. totaal 

internaat 239 113 370 236 258 1.217 

internaat GES+ 8 4 8 0 10 30 

semi-internaat 349 31 223 203 124 930 

OBC 48 69 00 0 0 117 

OBC GES+ 2 0 0 0 0 2 

kortverblijf 0 0 0 4 0 4 

totaal in plaatsen 646 218 601 443 392 2.301 

flexibel aanbod meerderjarigen - 
zorgvernieuwingsproject 

Antwerpen Limburg Oost-Vl. 
Vl-Brab  

& 
Brussel 

West-Vl. totaal 

dagcentrum (capaciteit in plaatsen) 56 0 0 0 0 56 

tehuis niet-werkenden (capaciteit in plaatsen) 70 0 0 0 0 70 

beschermd wonen (capaciteit in plaatsen) 33 0 0 0 0 33 

geïntegreerd wonen (capaciteit in plaatsen) 2 0 0 0 0 2 

inclusieve ondersteuning (capaciteit in 
personeelspunten) 

149 0 0 0 0 149 

ambulant volgens plaatsen Antwerpen Limburg Oost-Vl. 
Vl-Brab  

& 
Brussel 

West-Vl. totaal 

begeleid wonen 
  

plaatsen begeleid  wonen 8776 411 643 785 482 3.196 

rth in plaatsen (onder 
trajectbeg.) 

19 14 13 18 11 76 

totaal in plaatsen 895 425 656 803 493 3.271 

beschermd wonen totaal in plaatsen 298 142 245 198 215 1.098 

zelfstandig wonen 
  

zelfstandig wonen 71 83 66 49 54 323 

overbruggingszorg 0 2 1 16 2 21 

totaal in plaatsen 71 85 67 65 56 344 

geïntegreerd wonen totaal in plaatsen 35 4 19 15 21 94 

totaal in plaatsen  1.299 656 987 1.081 785 4.807 

ambulant personen in begeleiding: 
thuisbegeleiding 

Antwerpen Limburg Oost-Vl. 
Vl-Brab  

& 
Brussel 

West-Vl. totaal 

totaal  in begeleidingen 28.186 13.439 26.668 26.784 25.636 120.713 

rechtstreeks toegankelijke hulp Antwerpen Limburg Oost-Vl. 
Vl-Brab  

& 
Brussel 

West-Vl. totaal 

residentieel en ambulant  1.678 690 623 793 491 4.275 

MFC 234 0 0 0 58 292 

totaal in personeelspunten 1.912 690 623 793 549 4.567 

diensten inclusieve ondersteuning Antwerpen Limburg Oost-Vl. 
Vl-Brab  

& 
Brussel 

West-Vl. totaal 

totaal in personeelspunten 1.644 1.017 1.560 1.264 783 6.416 

diensten ondersteuningsplan Antwerpen Limburg Oost-Vl. 
Vl-Brab  

& 
Brussel 

West-Vl. totaal 

totaal in begeleidingen 6.103 2.597 4.443 4.312 3.627 21.082 

 

2.3.2  Evolutie in zorg voor personen met een handicap 
 
De opvang voor volwassenen met een handicap is in Vlaanderen gegroeid uit de minderjarigenzorg en 
had in oorsprong een medisch pedagogische inslag, waarbij de nadruk lag op het behandelen van de 
gevolgen van de handicap, het bieden van een goede verzorging, en het stimuleren via gerichte 
dagbesteding. 
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Ondertussen werden een aantal nieuwe regelgevingen gecreëerd die opvang en begeleiding  
buiten de klassieke voorziening mogelijk maken. Zo is er het persoonlijke assistentiebudget, waarbij 
personen met een handicap een budget toegewezen krijgen waarmee ze zelf assistenten kunnen 
aanwerven voor hun ondersteuning. Niettemin blijft er een relatief grote groep van (mentaal) 
gehandicapten gehuisvest in collectieve voorzieningen, gebouwd volgens VIPA-procedures, gaande van 
vrij kleine units tot vrij grote campussen. 
 
Er is een toenemende vraag van ambulante opvang en begeleiding. Die ging in eerste instantie uit van 
gezinnen met een kind met een handicap en van personen met een motorische, een licht mentale of een 
sensorische handicap. Ondertussen is er ook een groeiende vraag vanuit de groep van matig tot ernstig 
mentaal gehandicapten om continue opvang te combineren met meer inclusieve woonvormen, dicht 
aansluitend bij de eigen leefomgeving. 
 
De nadruk wordt meer en meer gelegd op de mogelijkheden inzake zelfbeschikking, op het recht om het 
eigen leven meer gestalte te geven, relaties aan te gaan met zelf gekozen vrienden en kennissen, zelf 
over de eigen dag-invulling te beslissen: het zogenaamde burgerschapsmodel.  
In 2010 presenteerde minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een toekomstplan voor de sector 
voor personen met een handicap, met een uitgeschreven visie tot 2020. Daarbij is het motto dat mensen 
met een handicap zoveel als mogelijk moeten kunnen worden geholpen in de gewone samenleving. De 
handicap-specifieke ondersteuning blijft best uitzonderlijk voor mensen met een hoge 
ondersteuningsnood. 7 
 
 

2.3.3 Bestaand woonaanbod voor personen met een beperking 

 

2.3.3.1 Woonvormen in de gehandicaptensector 
 
In de zoektocht naar alternatieven, zien we verschillende vernieuwende concepten opduiken. Hieronder 
worden de bestaande woon- en zorgvormen opgesomd. We beperken ons hier tot de woon- en 
zorgvormen voor volwassenen. De tabel is opgedeeld in woonvormen waarbij ambulante of residentiële 
zorg toegekend wordt. 
 
Tabel 2: Woon- en zorgvormen voor volwassenen 8 

residentieel ambulant 

tehuis werkenden zelfstandig wonen  

tehuis niet-werkenden begeleid wonen 

tehuis geïnterneerden beschermd wonen 

nursingtehuizen geïntegreerd wonen 

kortverblijf dienst inclusieve ondersteuning (DIO) 

pleegzorg WOP 

 
Hieronder volgt een omschrijving van een aantal meer zelfstandige woonvormen voor personen met een 
handicap die door het VAPH worden erkend. 
 

2.3.3.2 Zelfstandig wonen  
 

Vergelijkbaar met de serviceflats voor ouderen, maar dan voor een andere doelgroep. De diensten zijn 
bestemd voor zelfstandig wonende, meerderjarige personen met een fysieke handicap die in de buurt van 
een centrum voor zelfstandig wonen in een aangepaste omgeving wonen. Zelfstandig wonen betekent dat 

                                            
7
 Bron: http://www.vlaamsparlement.be/vp/informatie/pi/informatiedossiers/wonenenzorg/3702.pdf;  

http://www.jovandeurzen.be/sites/jvandeurzen/files/conceptnota%20pmh.pdf  
8
 Bron: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

http://www.vlaamsparlement.be/vp/informatie/pi/informatiedossiers/wonenenzorg/3702.pdf
http://www.jovandeurzen.be/sites/jvandeurzen/files/conceptnota%20pmh.pdf
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men in een aangepaste woning van de dienst in een woonwijk verblijft, in de buurt van een centraal 
gelegen ADL-centrum. Voor de ADL-assistentie doet men dan een beroep op dat centrum. Het ADL-
centrum is 24 uur op 24 
bereikbaar via een oproepsysteem. Men krijgt assistentie aan huis op vraag, en dit maximaal 30 uren per 
week. De ADL-activiteiten zijn Activiteiten uit het Dagelijks Leven die men niet zonder hulp kan uitvoeren. 
Dat kan gaan om opstaan, wassen, aankleden, eten, iets vastnemen, binnenshuis verplaatsen. 75% van 
de zorgvragers met een vraag naar zelfstandig wonen hebben een enkelvoudige, fysieke handicap. 
 

2.3.3.3 Begeleid Wonen 
 

Diensten voor begeleid wonen richten zich op volwassen personen met een verstandelijke, sensorische 
en/of motorische handicap die een beperkte vorm van begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen 
functioneren. Ook personen met een niet-aangeboren hersenletsel of een autismespectrumstoornis 
maken gebruik van deze zorgvorm. Zij wonen alleen in een eigen huis of appartement, met enkelen 
samen op een studio/appartement onder één dak, in een leerhuis of in een woongroep met maximum 4 
personen. Ze staan zelf in voor de kosten van hun levensonderhoud en van de woning. 
 

2.3.3.4 Beschermd Wonen 
 

Beschermd wonen is een woonvorm waarbij volwassenen met een handicap geïntegreerd wonen in 
gewone huizen, die in nabijheid, maar niet op het domein van een door het VAPH gesubsidieerde voor-
ziening liggen. Per wooneenheid leven in principe 1 tot 5 personen, die zelf verantwoordelijk zijn voor de 
woon- en leefkosten. Het beschermd wonen omvat een intensievere begeleiding dan het begeleid wonen 
en is bedoeld voor mensen die meer zelfstandigheid aankunnen en meer verantwoordelijkheid willen en 
kunnen dragen dan mogelijk is in een tehuis. De dienst beschermd wonen voorziet in begeleiding op 
psychosociaal en praktisch vlak en is verantwoordelijk voor een aangepaste individuele dagbesteding, in 
de eigen organisatie of in een andere organisatie waarmee een overeenkomst wordt gemaakt. 
 

2.3.3.5 Geïntegreerd wonen  
 

Een beperkt aantal voorzieningen beschikt over een erkenning Geïntegreerd Wonen. Dit is de meest 
intense begeleidingsvorm binnen de vernieuwende woonconcepten. Zo nodig wordt er 24/24 begeleiding 
voorzien, elke voorziening definieert hierbij het eigen aanbod. Deze vorm van wonen komt qua intensiteit 
in de buurt van een tehuis maar is ervan verschillend omdat het gaat om een beperkt aantal bewoners  
die samen een gemeenschap vormen in een huis in de rij.  
 

2.3.3.6 Dienst Inclusieve Ondersteuning (DIO) 
 

Op dit ogenblik lopen er in Vlaanderen 77 proefprojecten DIO en zijn er bij de laatste uitbreidingsronde in 
2011 een aantal voorzieningen voor een beperkt aantal plaatsen DIO erkend. Het doel van deze nieuwe 
zorgvorm speelt in op de tendensen in de welzijnssector.  
Steeds meer pleiten personen met een handicap en hun familie voor een inclusieve opvang. Het principe 
van inclusie is beter te realiseren via kleine, geïntegreerde wooneenheden. De welzijnsvoorzieningen zijn 
reeds een hele tijd vragende partij om soepeler te kunnen samenwerken met sociale 
huisvestingsmaatschappijen. De regelgeving voor geïntegreerde woonprojecten biedt de ruimte om 
dergelijke samenwerking op te zetten. Daarbij staat de voorziening in voor de begeleiding en de zorg 
(handicap specifieke begeleiding), een huisvestingsmaatschappij of de gewone huurmarkt voor de 
huisvesting en reguliere diensten (zoals o.m. poetsdiensten en thuiszorg) voor de ondersteuning in het 
dagelijkse handelen. 
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2.3.3.7 Wonen onder begeleiding van een Particulier (WOP) 
 

Via WOP kunnen personen met een handicap die zelfstandig wonen, verder begeleid worden door een 
vertrouwd persoon uit hun omgeving. Deze zorgvorm is er voor volwassen personen met een handicap 
die beschikken over de mogelijkheden om hun leven eigenhandig te organiseren, maar hierbij enige 
ondersteuning nodig hebben. In tegenstelling tot bij begeleid en beschermd wonen, wordt de onder-
steunende functie hier opgenomen door iemand uit de familie, een vriend of een buur. Deze steunfiguur 
wordt op zijn beurt ondersteund door de dienst voor ‘plaatsing in gezinnen’. 
 
 

2.3.4 Personen met een handicap en het VAPH  

 

2.3.4.1 Inschrijving, zorgtoewijzing en prioriteitsbepaling 
 

Met een handicap heeft men vaak meer kosten dan anderen om te wonen, te werken, zich te verplaatsen, 
enz. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) helpt deze extra kosten te 
dragen. Er zijn een aantal voorwaarden: er moet sprake zijn van een handicap (elk langdurig en belangrijk 
participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van 
mentale, psychische of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en 
externe factoren - Decreet van 7 mei 2004 art2 §2) en er zijn leeftijd- en verblijfsvoorwaarden. Ieder die 
zich wil inschrijven bij VAPH moet behoefte hebben aan bepaalde zorgen of hulp binnen het aanbod van 
VAPH. Een aanvraag tot inschrijving zonder directe zorgvraag is dus uitgesloten. 
 
Een goedkeuring van het VAPH volstaat niet om een plaats voor begeleiding of opvang te krijgen. Men 
moet de vraag ook laten registreren bij de Centrale Registratie van Zorgvragen (afgekort: CRZ). Onder die 
benaming gaat de procedure schuil om personen met een handicap op een vlotte en zo rechtvaardig 
mogelijke manier begeleiding of opvang te bezorgen. Deze registratie gebeurt door een contactpersoon 
naar keuze, aan te duiden door de cliënt. Naast de aanmelding op de CRZ bemiddelt deze 
contactpersoon ook op het provinciaal overleg voor begeleiding en/of opvang in een dienst of voorziening. 
Ook bij wijziging van de vraag of in geval van urgentie kan deze persoon bemiddelend optreden (zie 
prioriteitenbepaling). 
 
Er is een schaarste aan beschikbare plaatsen. Daarom wil de overheid voorrang geven aan diegenen met 
de dringendste en zwaarste noden. De databank van de CRZ maakt het mogelijk om voor alle aanvragen 
te zoeken naar een geschikte plaats en hierbij rekening te houden met de dringendheid van de vraag. De 
CRZ wordt beheerd door de Provinciale coördinatiepunten Handicap (centrale database).  
 
In de loop van 2011 werden er regionale prioriteitencommissies opgericht die tot doel hebben de meest 
urgente zorgvragen naar boven te halen. Voortaan wordt er voor de prioriteitsbepaling gewerkt met 2 
prioriteitengroepen. Prioriteitengroep 1 vormen de prioritair te bemiddelen vragen, migratievragen en 
zorgvragen met terugvalbasis (beschermd en geïntegreerd wonen/DIO). Prioriteitengroep 2 bevat alle 
actieve vragen (ongeacht de wachttijd). 
 

2.3.4.2 Perspectiefplan 2020  

 
In zijn witboek ‘perspectief 2020’ geeft minister Vandeurzen zijn langetermijnvisie op de zorgvernieuwing. 
Op dit moment is de zorg in Vlaanderen overwegend georganiseerd volgens het aanbod. Dit aanbod past 
zich om allerlei redenen te weinig aan de vraag. Personen met een handicap zijn nog te afhankelijk van 
de zorgverleners. Daarom kiest de huidige minister resoluut voor een systeem van persoonsvolgende 
financiering. 
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Er blijft een schaarste aan middelen, een schaarste aan plaatsen. Men wil nu vooral de weinige 
plaatsen die er zijn goed verdelen in functie van de dringendste zorgvragen. Enkele uitgangspunten uit de 
perspectiefnota: 

 Evolueren naar vraaggestuurde zorg. Hiervoor is het belangrijk om goed te weten wat de 
zorgvraag is van een persoon met een handicap. Om dit uit te klaren zijn er nieuwe diensten: 
DOP’s (Diensten-Ondersteunings-Plan) opgericht. Er zijn er 2 in Antwerpen: Traject en Op maat. 
Het is de bedoeling dat zij binnen elke gemeente een antennepunt opstarten. Deze diensten doen 
aan vraagverduidelijking (wat is juist de vraag en de nood aan ondersteuning van deze persoon), 
wat vervolgens resulteert in een ondersteuningsplan. 

 Zorggarantie voor de hoogste ondersteuningsnood: de mensen die het op dat moment het hardst 
nodig hebben krijgen, ongeacht hun handicap, voorrang voor ondersteuning. 

 Intersectorale samenwerking: Het is de bedoeling dat voorzieningen gaan samenwerken met 
andere sectoren, bv OCMW, bejaardenzorg, psychiatrie, thuiszorg…, maar ook met andere 
voorzieningen binnen het VAPH. 

 Er wordt gekeken naar: 
- De persoon met een handicap: wat kan hij (nog) zelf, wat wil hij (nog) zelf; 
- Het netwerk: welke ondersteuning heeft het netwerk nodig om het zo lang mogelijk zelf te 
  kunnen volhouden; 
- De reguliere sector: kan er ondersteuning geboden worden in de thuissituatie door de 
  reguliere sector, bv thuiszorg, verpleging aan huis,…; 
- De VAPH-sector: bedoeling is dat de voorzieningen pas later in beeld komen, namelijk als al 
  het voorgaande niet meer voldoende is. 

 
Op het moment dat er VAPH-ondersteuning nodig is, komt de zorgregie in beeld.  

De zorgregie heeft als doel om op een eerlijke en zorgvuldige manier de schaarste te verdelen zodat de 
personen met de hoogste ondersteuningsnood prioritair geholpen worden. 
Met de “zorgregie” krijgen alle gekende personen met een handicap via de Centrale Registratie 
Zorgvragen (CRZ) nu dezelfde kansen voor een opname bv in een bezigheidstehuis, ongeacht of de 
persoon met een handicap al enige vertrouwdheid heeft met de vzw waar het tehuis deel van uitmaakt. 

Zorgbemiddeling houdt in: zorgvraagregistratie, bemiddeling, afstemming en planning, ROG- en CRZ 
vergaderingen. 
 

2.3.4.3 Registratie en prioriteitengroepen  

 
Hierbij is de rol van de contactpersoon belangrijk. Deze gaat, samen met de persoon met een handicap 
en zijn netwerk, proberen uit te klaren welke zorgvraag iemand stelt. 
Bijvoorbeeld: heeft iemand meer nood aan atelierwerking in een dagcentrum of uit huis gaan werken via 
begeleid werk? Of heeft iemand meer nood om  te gaan wonen in een tehuis op een groot terrein of in 
een kleinschalig project in het dorp? enz 
 
Deze zorgvraag wordt geregistreerd op de CRZ. Op het moment dat er voorzieningen zijn die een open 
plaats melden, gaat de contactpersoon de persoon met een handicap aanmelden met zijn specifieke 
hulpvraag. Als persoon met een handicap blijf je het recht hebben om je voorkeur te uiten of aan te geven 
waar je zeker niet terecht wil komen. De contactpersoon kan hier dan rekening mee houden in het al dan 
niet aanmelden voor een open plaats. Als de vraag voor opvang echter zeer dringend is, is het soms 
aangewezen om wel op een aanbod in te gaan en later de vraag te stellen om te verhuizen naar de 
voorziening van je voorkeur (migratievraag). 
 

2.3.4.4 Prioriteitencommissie 

 
Als er zeer dringend een oplossing nodig is voor een zorgvraag van een persoon met een handicap kan 
de contactpersoon de situatie voorleggen aan de prioriteitencommissie.  
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Op basis van een aantal criteria, zal die commissie dan bepalen of iemand tot de hoogste 
prioriteitengroep behoort (het figuurlijke ‘rode lampje’). Belangrijke criteria zijn het wegvallen van de 
ouders, het in gevaar zijn van de integriteit van de persoon of zijn omgeving, de draagkracht van het 
netwerk, … 
 
Per jaar mogen er maar een beperkt aantal dossiers de status prioritair te bemiddelen (rode lampje) 
krijgen. Dit noemt men de quota. Hiervoor baseert men zich op het aantal open plaatsen dat er de 
afgelopen 3 jaar is vrij gekomen in de verschillende zorgvormen en neemt hier een gemiddelde van. 
 
Figuur 1: Beslissingsproces prioriteitencomissie 
 

 
 

2.3.4.5 Profielencommissie 

 
Een aantal mensen met een handicap heeft zeer gespecialiseerde zorg nodig, bv op medisch (MED+) of 
gedragsmatig (GES+) vlak. Voor deze zorg zijn er extra plaatsen gecreëerd, maar niet iedereen komt voor 
die plaatsen in aanmerking. Hierover oordeelt een profielencommissie. Alleen de zéér zware zorgvragen 
in functie van medische problemen en/of gedrags- en emotionele stoornissen komen hiervoor in 
aanmerking. 
 

2.3.4.6 Open plaatsen 

 
Als een voorziening een open plaats heeft, bv als iemand vertrokken of overleden is, dan moet zij dit 
melden op de CRZ. De voorziening stelt ook een profiel op voor die open plaats (bv man of vrouw, leeftijd, 
al dan niet rolstoelgebruiker, al dan niet gedragsproblemen, enz). Dit gebeurt via de computer (web-
applicatie van de CRZ). 
 
Alle contactpersonen van de regio (meestal maatschappelijk assistenten van voorzieningen) krijgen dan 
een melding op hun computer dat er een open plaats is. De contactpersonen die mensen met een 
handicap kennen die voor deze plaats in aanmerking kan komen, moeten dat melden en informatie 
doorgeven aan de voorziening met een open plaats. 
 
De voorziening met een open plaats moet eerst de kandidaten uit prioriteitengroep 1 bekijken en eigenlijk 
ook iemand uit deze groep opnemen. Als er niemand uit prioriteitengroep 1 past in de open plaats, dan 

 
 
 
 

Is de zorgvraag… 

Passief: een oplossing is 

nodig, maar ten vroegste 

over een jaar of 3-4. 

Actief: er zou binnen een 

jaar een oplossing moeten 
zijn 

Moet er zéér dringend 

een oplossing  
komen? 

Ja, dan wordt het voor gelegd aan de 
prioriteitencommissie 

Nee 

Blijft een ‘gewone’ 
actieve zorgvraag 

Prioriteitencommissie 
oordeelt positief 

Prioriteitencommissie 
oordeelt negatief 

Wordt een ‘prioritair te 
bemiddelen’ dossier, dus 

komt als eerste in 
aanmerking 

Andere prioritair te 
bemiddelen dossiers zijn: 
- migratievragen 
- terugvalmogelijkheden 
vanuit DIO (binnen 2 jaar) 
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kan de voorziening eventueel iemand anders opnemen, maar dit moet dan gemotiveerd worden aan de 
prioriteitencommissie.  
 

2.3.4.7 Zorgregie in Provincie Antwerpen 

 
In de provincie Antwerpen maakt men het onderscheid tussen basiszorg en gespecialiseerde zorg. 
In de basiszorg zou elke persoon met een handicap een oplossing moeten kunnen vinden zo dicht 
mogelijk bij zijn eigen omgeving. Men werkt dan met basiszorgregio’s. Brecht behoort tot de regio Klein 
Brabant, waar ook Malle, Zoersel, Zandhoven, Ranst, Wommelgem, Wijnegem, Schoten en Schilde toe 
behoren.  

 
De gespecialiseerde zorg is er voor die mensen waarvan de profielencommissie heeft geoordeeld dat ze 
veel méér en gespecialiseerde zorg nodig hebben. Deze zorg wordt provinciaal georganiseerd (men 
spreekt dan over ‘categorie C’ en MED+  en GES+). 
 

2.3.4.8 Organisatie zorgbemiddeling en overleg 

 
 
2.3.4.8.1 Centrale Registratie van Zorgvragen: werking 

 
In CRZ-vergaderingen zitten de verschillende contactpersonen uit een regio (er zijn 4 regio’s die apart 
vergaderen: Antwerpen-Stad, Turnhout, Voorkempen, en Zuidkant; daarnaast is er een aparte CRZ-
vergadering voor de gespecialiseerde zorg). 
 
 
2.3.4.8.2 ROG-werking 

 
In het ROG-overleg zit de voorzitter van de CRZ, samen met de directies uit de verschillende 
voorzieningen (dezelfde onderverdeling in regio’s zoals de CRZ-vergaderingen). Het is op dit niveau dat 
de middelen worden verdeeld en dat de afstemming van de zorg zal gebeuren. 
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Het Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg Voorkempen (ROG Voorkempen - Noord : Essen, 
Wuustwezel, Kalmthout, Stabroek, Kapellen, Brasschaat  Zuid : Brecht, Malle, Zoersel, Zandhoven, 
Schilde ,Schoten) wordt georganiseerd door de Provincie Antwerpen. Het bestaat uit de voorzieningen, de 
gebruikers, de verwijzende instanties, een vertegenwoordiger van het VAPH en de provincie.  
Het ROG heeft volgende basisdoelstelling: het ROG-netwerk wil uitgaande van de noden aan begeleiding 
en opvang van de persoon met een handicap en haar/zijn omgeving een geïntegreerd geheel van hulp- 
en dienstverleningsvormen tot stand brengen binnen de provincie Antwerpen, zodat elke individuele 
zorgvrager een gepast antwoord kan vinden in alle fasen en omstandigheden van haar/zijn leven. Binnen 
het ROG-netwerk dragen alle partners vanuit hun specifieke rol bij tot 
de optimale begeleiding van elke zorgvrager bij het zoeken naar oplossingen voor haar/zijn vragen. Hierbij 
wordt steeds prioriteit gegeven aan de meest urgente vragen. 
 
Voor de realisatie van deze doelstelling organiseert het ROG-netwerk vier zorgprocessen, die onderling 
met elkaar verbonden zijn en in elkaar overvloeien (definities Besluit Zorgregie): 

 Zorgvraagregistratie: het opnemen, beheren en het verwerken van de basisgegevens over 
zorgvragen in een centrale gegevensbank (gecoördineerd op Vlaams niveau) 

 Zorgbemiddeling: het zoeken naar een begeleidings-, behandelings- of opvangaanbod, uitgaande 
van de zorgvraag, de urgentiecode en het beschikbare aanbod 

 Zorgafstemming: het in de provincie bestaande aanbod inzake behandeling, begeleiding en 
opvang maximaal in overeenstemming brengen met de aldaar vastgestelde behoeften 

 Zorgplanning: het beschrijven van de noodzakelijke ontwikkeling, over meerdere jaren, van het 
aanbod inzake opvang, behandeling en begeleiding, om alle toekomstige zorgvragen te kunnen 
bentwoorden. 
 

 
2.3.4.8.3  Stuurgroep 

 
In de stuurgroep zitten de voorzitters van het ROG, het platform MDT (onder andere de mutualiteiten), 
een afvaardiging van 5 mensen van de gebruikers, de VAPH-cel zorgregie en het coördinatiepunt 
Handicap (die vooral het secretariaat verzorgt). 
 

2.3.4.9 Uitbreidingsbeleid en –planning 

 
Ook in de toekomst zal er nog schaarste zijn: weinig plaatsen en weinig uitbreiding. 
Vroeger kon een voorziening een aanvraag doen voor een bepaalde capaciteit, dan een gebouw 
neerzetten en daar dan subsidies voor vragen. Dit gaat niet meer. 
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In verband met subsidies worden er budgetten per provincie gegeven. De provincie moet nu zelf de 
verdeling maken op ROG-niveau. Dit op basis van een beslissingskader vanuit het beleid, dat bepaalt 
hoeveel % naar welk soort zorg de budgetten moeten gaan. Er moet dus onderling onderhandeld en 
afgestemd worden. Het resultaat van die onderhandelingen is dan dat sommige voorzieningen mogen 
uitbreiden en andere niet. 
Vanaf 2012 werkt men voor "uitbreiding" met persoonsvolgende budgetten. Dit wil zeggen dat een aantal 
personen met een handicap uit prioriteitengroep 1 een convenant meekrijgen op basis van het vooraf 
vastgestelde budget per regio. Aan die convenant hangt een budget vast waarmee de persoon met een 
handicap bij een voorziening ambulante en of (semi)residentiële zorg kan inkopen. De voorziening kan 
hiermee dan personeel aanwerven en de ondersteuning organiseren.  

 

2.3.5 Initiatieven voor personen met een handicap in Brecht 
 

2.3.5.1 OC Clara Fey 
 

Het orthopedagogisch centrum Clara Fey biedt zorg en ondersteuning aan personen met verstandelijke 
beperkingen en/of bijkomende ondersteuningsnoden, hun gezin en naaste betrokkenen. 
Clara Fey biedt volgende dienstverlening op vlak van wonen: 
 

 Multifunctieel Centrum (MFC) voor doelgroep 0-21 jaar  
 

 Verschillende woonvormen voor volwassenen met verstandelijke beperking en eventueel 
bijkomende stoornissen. Met de bewoners wordt er - in groep of individueel - gewerkt aan het 
verbeteren van de zelfstandigheid op praktisch en psychosociaal vlak en het optimaliseren van de 
bestaande leefsituatie. De ontplooiing van elk individu wordt gestimuleerd en ondersteund, 
rekening houdend met de mogelijkheden en specifieke noden van de cliënt: 

o Tehuizen voor niet-werkenden 
Schelp en Kauri bieden een ‘thuis’ waar het gezellig wonen is aan volwassen personen met 
verstandelijke en/of andersoortige beperkingen, die nood hebben aan een aangepaste 
opvang en begeleiding.  
 

o Tehuizen voor werkenden  
In De Villa en het Buitenhuis wonen volwassen personen met een handicap, die nood 
hebben aan een aangepaste opvang en begeleiding. 
 

o Beschermd wonen  
Beschermd Wonen biedt onderdak aan volwassen personen met een handicap, die een 
zekere mate van zelfstandigheid hebben en alleen of met maximum 5 personen willen en/of 
kunnen wonen. 
 

o Begeleid wonen 
Begeleid wonen is bedoeld voor personen met een minimumleeftijd van 18 jaar; met een 
mentale, een fysieke of sensoriële handicap of een N.A.H. (Niet Aangeboren Hersenletsel); 
die zelfstandig wonen of nog bij zijn/haar ouders wonen en graag alleen willen gaan wonen 
onder begeleiding en die voldoende inkomsten hebben om zelfstandig te wonen. 
 

 Dagbesteding en arbeid voor volwassenen 
o Dagcentrum ‘t Punt 

In het dagcentrum wordt er aandacht besteed aan een gepaste dagbesteding en de 
persoonlijke ontwikkeling van cliënten. Ze bieden de cliënten tijdens hun aanwezigheid een 
gevoel van veiligheid en vertrouwen. Er is een gevarieerd sport- en ontspanningsaanbod 
voorzien. Het dagcentrum neemt bovendien deel aan externe sportevenementen, zoals bv. 
netbalcompetitie en de jaarlijkse special olympics. 
Het dagcentrum staat open voor volwassenen met beperkingen. Cliënten die gebruik 
wensen te maken van het aanbod van het dagcentrum dienen minimaal een erkenning 
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dagcentrum (van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) te hebben. 
Een cliënt kan zowel voltijds als deeltijds ingeschreven zijn. 
 
 

2.3.5.2 Katholieke Vereniging voor Gehandicapten 
 

De KVG-groep is er voor mensen met een handicap, ouders,  
partners, broers en zussen, vrijwilligers met en zonder  
handicap en professionelen die personen met een handicap  
begeleiden. Als beweging van personen met een handicap  
streeft de KVG-groep naar ‘kwaliteit van bestaan’ en naar een  
inclusieve samenleving waaraan mensen met een handicap  
evenwaardig deelnemen. Hun eigenheid bestaat erin dat zij  
- vanuit die ambitie - eigentijdse begrippen als emancipatie,  
zelfbeschikkingsrecht, actief burgerschap, participatie,  
kwaliteit van bestaan, inclusie, ... een invulling geven vanuit  
de concrete praktijk, vanuit het dagdagelijks contact met  
mensen met verschillende handicaps en hun netwerk. 
 
 

2.3.6 Woonbehoefte personen met een beperking 

 

2.3.6.1 Personen met een (dringende) woonvraag 

 
Evolutie van het aantal actieve vragen (met een eerste voorkeur, m.n. preferentie 1) 9 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

vergelijking 
'12 - '13 

PAB - - - - - - - - - 2.365 2.876 + 21,61% 

OBC 39 72 70 116 109 160 185 245 257 226 246 + 8,85% 

internaat 406 624 660 766 981 1.137 - - - - -   

internaat niet-
schoolgaanden 

- - - - - - 73 89 110 109 100 -8,26% 

internaat 
schoolgaanden 

- - - - - - 1.239 1.438 1.577 1.610 1.634 + 1,49% 

semi-internaat niet-
schoolgaanden 

41 61 52 49 76 86 95 136 163 160 141 -11,88% 

semi-internaat 
schoolgaanden 

310 384 336 437 579 677 676 761 884 1.011 955 -5,54% 

ambulante 
begeleiding 
minderjarigen (vanuit 
I, SI, OBC) 

- - - - - - 38 68 129 201 242 + 20,40% 

pleegzorg 24 54 45 51 62 62 99 95 115 97 99 + 2,06% 

thuisbegeleiding 1.404 1.653 2.047 2.140 2.377 2.664 3.100 3.910 4.089 4.324 4.409 + 1,97% 

nursingtehuis 499 596 656 682 700 765 864 1.031 1.166 1.331 1.212 -8,94% 

bezigheidstehuis 964 955 1.074 1.147 1.193 1.354 1.598 1.880 2.159 2.397 2.418 + 0,88% 

tehuizen werkenden 216 215 248 258 260 290 382 446 506 582 595 + 2,23% 

geïntegreerd wonen 
/ beschermd wonen / 
DIO 

280 375 430 408 451 548 544 930 1.168 1.366 1.463 + 7,10% 

zelfstandig wonen 85 96 98 125 122 140 142 146 180 226 240 + 6,19% 

begeleid wonen 836 933 1.004 1.066 1.237 1.408 1.640 2.077 2.173 2.443 2.454 + 0,45% 

WOP 33 31 25 29 30 46 52 67 63 62 44 -29,03% 

dagcentrum 647 707 778 764 831 951 1.180 1.400 1.653 1.811 1.837 + 1,44% 

begeleid werken 85 104 133 157 195 220 297 354 431 488 508 + 4,10% 

ambulante 
begeleiding vanuit 
dagcentrum 

- - - - - - 9 24 26 25 30 + 20,00% 

observatie-unit 
volwassenen 

- - - - - - - - - 9 15 + 66,67% 

totaal exclusief 
PAB 

5.869 6.860 7.656 8.195 9.203 10.508 12.213 15.097 16.849 18.478 18.642 + 0,89% 

 

In deze tabel worden migratievragen en zorgvragen met status “prioritair te behandelen” (PTB) 
meegeteld. Zorgvragen die als toekomstgericht werden geregistreerd, werden niet meegenomen in dit 
overzicht. 

 
Een relevante stijging zien we bij de meest intensieve ambulante ondersteuningsvormen beschermd 
wonen, geïntegreerd wonen en DIO. Met 97 vragen of 7,10% blijven we hier een toename zien, al is de 
stijging van het aantal vragen voor deze ondersteuningsvormen ook aan het afnemen. 
Bij nieuwere ondersteuningsvormen zoals ambulante begeleiding vanuit internaat of semi-internaat of 
dagcentrum, stijgt de vraag nog steeds.  
 
Naast het totaal aantal vragen zorg in natura zijn er nog 2.876 vragen voor het Persoonlijke-
AssistentieBudget (PAB). Hier merken we ten opzichte van een jaar eerder een stijging van 511 vragen of 
21,61%.  
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Aantal actieve zorgvragen naar provincie per 100.000 inwoners naar provincie en zorgvorm 10 
 

 
ANT LIM OVL VBB WVL VL 

PAB 44,48 76,96 37,90 27,92 42,49 43,30 

OBC 5,84 7,81 1,38 2,88 1,29 3,70 

internaat niet-schoolgaanden 3,40 1,30 0,55 1,13 0,17 1,51 

internaat schoolgaanden 25,33 29,95 25,38 16,38 27,81 24,60 

semi-internaat niet-schoolgaanden 4,93 1,78 0,90 0,98 1,03 2,12 

semi-internaat schoolgaanden 10,88 12,08 20,33 6,40 23,43 14,38 

ambulante begeleiding minderjarigen 
[vanuit I,SI,OBC] 

5,78 1,54 3,87 1,62 4,12 3,64 

pleegzorg 1,36 1,89 1,18 0,98 2,32 1,49 

thuisbegeleiding 92,31 83,23 71,31 23,63 60,35 66,38 

nursingtehuis 15,75 20,13 21,79 12,80 22,49 18,25 

bezigheidstehuis 40,74 40,37 36,73 26,09 37,94 36,40 

tehuizen werkenden 9,86 10,77 5,05 7,45 12,88 8,96 

geïntegreerd wonen / beschermd wonen / 
DIO 

25,10 25,81 22,13 12,16 26,44 22,03 

zelfstandig wonen 5,16 4,03 2,07 3,30 3,26 3,61 

begeleid wonen 36,44 34,69 39,70 22,99 52,53 36,94 

WOP 0,34 1,07 0,21 0,14 2,06 0,66 

dagcentrum 32,41 40,25 28,22 14,70 26,10 27,66 

begeleid werken 12,47 4,97 6,09 6,61 5,49 7,65 

ambulante begeleiding vanuit dagcentrum 0,34 0,47 0,35 0,28 0,94 0,45 

observatie-unit volwassenen 0,06 0,24 0,28 0,21 0,43 0,23 

aantal actieve zorgvragen per 100.000 inw. 372,97 399,35 325,42 188,66 353,57 323,95 

 
Uit de voorgaande tabel komen duidelijk een aantal interprovinciale verschillen naar boven.  
 
De provincie Antwerpen toont een groter aantal vragen naar internaat voor niet-schoolgaanden, 
ambulante begeleiding vanuit internaten en semi-internaten en begeleid werken vanuit dagcentra.  
Het aantal zorgvragers per 100.000 inwoners werd berekend aan de hand van gegevens van het 
Nationaal Instituut voor de Statistiek. Het aantal is gebaseerd op de bevolkingscijfers van 1 januari 2012, 
zoals gepubliceerd op 19 december 2012. Voor het Brussels hoofdstedelijk gewest wordt in deze 
berekening rekening gehouden met een aandeel van 30% Vlamingen in het totale bevolkingsaantal. 
 

 

2.3.6.2 Wachttijd actieve vragen voor de provincie Antwerpen 

 
Wachttijd actieve vragen voor de provincie Antwerpen 11 
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  < 1 m 1 - 5m 6 - 11m 12 - 23m 24 - 35m ≥ 36m totaal 

PAB 15 124 141 505 0 0 785 

OBC 20 38 12 10 8 4 92 

internaat niet-schoolgaanden 2 5 5 9 2 14 37 

internaat schoolgaanden 25 97 50 76 26 76 350 

semi-internaat niet-schoolgaanden 6 25 7 15 9 8 70 

semi-internaat schoolgaanden 16 58 27 48 13 12 174 

ambulante begeleiding minderjarigen 
[vanuit I,SI,OBC] 

13 23 40 21 2 0 99 

pleegzorg 4 3 7 2 2 5 23 

thuisbegeleiding 73 263 202 446 299 341 1.624 

nursingtehuis 6 28 12 54 41 78 219 

bezigheidstehuis 7 45 55 92 82 289 570 

tehuizen werkenden 6 14 17 37 23 55 152 

geïntegreerd wonen / beschermd 
wonen/DIO 

8 42 46 83 61 146 386 

zelfstandig wonen 1 8 7 18 19 24 77 

begeleid wonen 24 88 77 168 106 162 625 

WOP 0 0 0 3 0 0 3 

dagcentrum 8 68 69 124 104 150 523 

begeleid werken 6 19 22 52 45 65 209 

ambulante begeleiding vanuit 
dagcentrum 

0 1 1 1 0 3 6 

observatie-unit volwassenen 0 0 1 0 0 0 1 

totaal 240 949 798 1.764 842 1.432 6.025 

 

In deze tabel worden enkel de actieve vragen zonder status PTB getoond. Migratievragen en 
toekomstgerichte vragen worden hierin ook niet meegenomen. Ze worden hieronder meer specifiek 
behandeld. 
 
Migratievragen naar wachttijd als migratievraag en zorgvorm 12 

 

wachttijd 
onbereken 

baar 
< 1 m 1 - 5m 6 - 11m 

12 - 
23m 

24 - 
35m 

≥ 36m totaal 

OBC 1 0 2 0 0 0 0 3 

internaat niet-schoolgaanden 0 2 2 5 1 2 1 13 

internaat schoolgaanden 5 6 18 16 5 5 1 56 

semi-internaat niet-
schoolgaanden 

0 0 3 3 2 0 0 8 

semi-internaat schoolgaanden 1 3 7 7 0 0 0 18 

ambulante begeleiding 
minderjarigen [vanuit I,SI,OBC] 

0 0 2 1 0 0 0 3 

pleegzorg 0 1 0 0 0 0 0 1 

thuisbegeleiding 0 2 1 1 1 0 0 5 

nursingtehuis 0 2 4 10 5 4 5 30 

bezigheidstehuis 1 5 4 17 14 8 5 54 

tehuizen werkenden 0 1 2 2 0 0 0 5 

geïntegreerd wonen / 
beschermd wonen/DIO 

3 2 7 18 3 3 2 38 

zelfstandig wonen 0 0 2 1 7 0 0 10 

begeleid wonen 4 3 5 0 0 0 1 13 

WOP 0 0 0 1 1 0 1 3 

dagcentrum 2 2 7 11 5 0 0 27 

begeleid werken 0 0 2 3 4 0 0 9 

totaal 17 29 68 96 48 22 16 296 
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Wachttijd van actieve vragen met status PTB naar wachttijd status PTB 13 
 

  
< 1 m 1 - 5m 6 - 11m 12 - 23m 24 - 35m totaal 

OBC 0 7 1 0 0 8 

internaat niet-schoolgaanden 2 3 1 3 0 9 

internaat schoolgaanden 4 22 6 8 0 40 

semi-internaat niet-schoolgaanden 1 2 3 2 1 9 

nursingtehuis 3 15 6 5 0 29 

bezigheidstehuis 11 25 23 27 6 92 

tehuizen werkenden 3 2 2 8 0 15 

geïntegreerd wonen / beschermd 
wonen / DIO 

1 6 4 8 0 19 

zelfstandig wonen 1 2 0 0 0 3 

begeleid wonen 1 4 0 0 0 5 

dagcentrum 1 11 5 4 1 22 

begeleid werken 0 0 0 1 0 1 

totaal 28 99 51 66 8 252 

 
 

2.4  Socio-Economische  gegevens in Brecht 

 

2.4.1 Inkomensverdeling 
 

 
 

 
 
Er is sprake van een daling van de lagere inkomensgroepen. Voor de inkomens-groepen vanaf 20.001 
euro is er een lichte stijging te zien. De inkomensgroep 10.001-20.000 euro is de grootste groep maar 
wordt geleidelijk kleiner. De inkomensgroep van 20.001-30.000 wordt geleidelijk groter en benadert de 
grootte van de vorige inkomensgroep. 
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2.4.2 Aantal leefloners  
 
Een leefloon is een minimuminkomen voor wie niet over de toereikende bestaansmiddelen beschikt, noch 
er aanspraak op kan maken, noch in staat is deze te verwerven. 
 

  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 

Brecht 33 32 37 32 42 35 39 

 
Percentage leefloners t.o.v. de bevolking  
 

% 
leefloners 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Brecht 0,13 0,13 0,14 0,12 0,15 0,13 

 
Het percentage mensen dat een leefloon trekt t.o.v. de totale bevolking is in Brecht tussen 2000 en 2010 
vrij stabiel.  

 

2.4.3 Inkomensgarantie voor ouderen 
 
Dit is een bijstandsregeling voor ouderen vanaf 65 jaar. Het IGO heeft het gewaarborgd inkomen voor 
ouderen (GIB) vervangen op 1 juni 2001. De twee regelingen blijven naast elkaar bestaan, wie reeds het 
GIB had met voordeliger rechten dan bij de IGO, blijft zijn GIB behouden. 
  

  2002 2004 2006 2008 2010 2011 

Brecht 86 90 88 115 131 105 

 

 

2.5 Mantelzorgers 
 
Mantelzorgers bieden extra zorg en hulp aan iemand in hun directe omgeving die vanwege de ouderdom, 
een ziekte of een handicap hulpbehoevend is. Er zijn vandaag veel verschillende definities van 
mantelzorg in omloop. Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 definieert mantelzorg als volgt: 
 
“Een mantelzorger is een natuurlijke persoon die vanuit een sociale en emotionele band, één of meer 
personen met verminderd zelfzorgvermogen, niet beroepshalve maar meer dan occasioneel, helpt en 
ondersteunt in het dagelijkse leven.” 
 
Alvorens we kunnen spreken van een mantelzorgsituatie zijn dus een aantal essentiële aspecten 
noodzakelijk:  
 

 Sociale en emotionele band: mantelzorgers zorgen vanuit een wederzijdse betrokkenheid voor 
iemand uit hun directe omgeving, zoals voor een partner, een kind, een buurman, enzovoort. Het 
gebeurt vanuit het hart, want zij zien die persoon graag. 
 

 Eén of meerdere personen: een zorgbehoevende kan beschikken over meerdere mantelzorgers 
en omgekeerd: één mantelzorger kan eveneens zorgen voor meerdere zorgbehoevenden.  
 

 Verminderde zelfredzaamheid: in een mantelzorgsituatie is er steeds sprake van een 
zorgbehoefte.  
 



   

 
 

30 

 Niet beroepshalve: mantelzorg vindt plaats buiten het georganiseerd verband en buiten het 
kader van een hulpverlenend beroep. Mantelzorgers hebben doorgaans geen geschoolde 
achtergrond in de zorg. 
 

 Meer dan occasioneel: mantelzorg gebeurt op frequente basis en is geen éénmalige gebeurtenis. 
 
In de gemeente Brecht zijn er 272 zorgbehoevenden met 518 geregistreerde mantelzorgers.14 
 
 

zorgbehoevenden 
 

mantelzorgers 
 

verwantschap aantal 

leeftijd aantal 
 

leeftijd aantal 
 

Andere 10 

0-25 17 
 

0-25 3 
 

Broer 11 

26-45 41 
 

26-45 42 
 

Dochter 123 

46-65 50 
 

46-65 276 
 

Echtgeno(o)t(e) 98 

66-75 42 
 

66-75 103 
 

Moeder 29 

76-85 76 
 

76-85 67 
 

Partner 6 

86-95 43 
 

86-95 25 
 

Vader 18 

95+ 3 
 

Onbekend 2 
 

Zoon 56 

Eindtotaal 272 
 

Eindtotaal 518 
 

Zus 14 

      
Onbekend 153 

      
Eindtotaal 518 

 

 

2.6.  Eigenaar versus huurder 

 

2.6.1 Profiel van de bewoner: eigenaar versus huurder 15 
 

 eigenaar huurder onbekend 

Brecht 83,20% 15,60% 1,20% 

Provincie 
Antwerpen 

69,50% 28,90% 1,60% 

Vlaams 
Gewest 

72,50% 25,70% 1,80% 

 
Ten opzichte van de  provincie Antwerpen én het Vlaamse Gewest heeft Brecht een hoog aandeel 
eigenaars en een laag aandeel huurders in 2001.  

 

2.6.2 Sociale conjunctuurbarometer - relevante gegevens 16 
 

 2000 2008 2010 

aantal huishoudens 9.126 10.412 10.682 

aantal alleenstaande mannen 783 1045 1095 

aantal alleenstaande vrouwen 867 1160 1240 

aantal leefloners 33 42 35 

aandeel kansarme geboorten in % 1,5 1,2 2,7 

                                            
14

 Bron: Christelijke Mutualiteiten 
15

 Bron: Gemeentelijk woondossier provincie Antwerpen 
16

 Bron: http://aps.vlaanderen.be/lokaal/beleidsplannen/lokaal_sociaal_beleid.html 
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 2000 2008 2010 

aandeel bevolking ouder dan 65 in % 11,90 % 14,09 % 14,98 % 

afhankelijkheidsratio in % 
= verhouding weer tussen het aantal 0- tot 19-
jarigen plus het aantal 60+, en de actieve 
bevolking (20- tot 59-jarigen) 

77,37 % 79,07 % 79,61 % 

familiale zorgindex in % 
= aantal 80+ ten opzichte van de bevolking van 
50- tot 59-jarigen (aanduiding van hoeveel 
hoogbejaarden er zijn in verhouding tot de 
bevolking die er normaliter de zorg moet voor 
nemen) 

16,77 % 21,57 % 23,20 % 

grijze druk in % 
= verhouding tussen het aantal 60+ en het aantal 
20- tot 59 jarigen. 

19,46 % 22,85 %  24,32 % 

groene druk in % 
= verhouding tussen het aantal 0 tot 19-jarigen 

en het aantal 20 tot 59-jarigen  (indicatie voor de 

verhouding tussen de actuele en de toekomstige 
beroepsbevolking) 

44,02 % 39,92 % 37,99 % 

interne vergrijzing in % 
= aantal 80+ ten opzichte van het aantal 60+ 
(geeft weer hoeveel hoogbejaarden er zijn in de 
groep van de senioren) 

16,61 % 21,02 % 22,30 % 

doorstroomcoëfficiënt in % 
= verhouding tussen het aantal jongeren (10- tot 

24-  jarigen) en het aantal ouderen (50- tot 64-

jarigen) 

112,96 % 99,45 % 91,51 % 

# rechthebbenden op een tegemoetkoming 
(totaal) 

339 
 

539 
590 

# rechthebbenden op een tegemoetkoming voor 
hulp aan bejaarden 
wordt toegekend aan de bejaarde persoon, bij 
wie een gebrek aan of een vermindering van 
zelfredzaamheid werd vastgesteld 

142 239 263 

# rechthebbenden op enkel een 
inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) 
wordt toegekend aan de persoon met een 
handicap van wie is vastgesteld dat zijn/haar 
lichamelijke of psychische toestand het 
verdienvermogen heeft verminderd tot een derde 
of minder van wat een gezonde persoon door het 
uitoefenen van een beroep op de algemene 
arbeidsmarkt kan verdienen 

11 13 14 

# rechthebbenden op enkel een 
integratietegemoetkoming (IT) 
wordt toegekend aan de persoon met een 
handicap bij wie een gebrek aan of een 
vermindering van zelfredzaamheid werd 
vastgesteld en die daardoor bijkomende kosten 
heeft om zich in het maatschappelijke leven in te 
passen 

- 121 142 

# rechthebbenden op zowel een 
integratietegemoetkoming (IT) als een 
inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) 

186 166 171 
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2.7  Woningprijzen 
 
Als we het woonbeleidsplan verder analyseren, vallen vooral de stijgende woningprijzen (zowel koop als 
huur) op. 17 
 

 Brecht 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Appartementen 97.792 99.568 163.256 178.230 206.802 212.224 251.270 

Woonhuizen 102.948 124.409 123.140 181.807 224.224 227.924 272.433 

Villa's 220.242 242.281 264.045 269.333 299.019 307.071 339.403 

 
De verkoopprijzen van appartementen, woonhuizen en villa’s zijn sinds 2000 sterk toegenomen.  Hierbij 
valt op dat de prijs van de woonhuizen en appartementen zeer sterk  is gestegen: maal 2,5. De prijs van 
villa’s is slechts maal 1.5 gestegen. 
 
De meeste huurders in Vlaanderen betaalden in 2010 tussen 248 en 495 euro aan huur.   
In Brecht ligt de mediaanhuurprijs, gebaseerd op de geregistreerde huurcontracten in 2010 op 617 euro18 
 
Het woningpatrimonium in Brecht is relatief jong. In Brecht is bijna de helft van de woningen na 1981 
gebouwd.  
Het grootste deel bestaat uit woningen in open bebouwing.  
 

2.8  Het sociale verhuuraanbod 
 
In de gemeente worden 260 sociale woningen verhuurd (toestand 2012). 183 van deze woningen zijn 
ééngezinswoningen, 77 van deze woningen zijn appartementen.  
2,71 % van alle woningen worden verhuurd onder het sociale huurstelsel. 

 
In 2012 situeert de grootste groep (53,17%) van de kandidaat-huurders zich in de leeftijdscategorie 21 tot 
50 jaar. 17,08% van de kandidaat-huurders is ouder dan 65 jaar.19 

 

leeftijdscategorie 2010 2010 2011 2011 2012 2012 

0 - 20 7 2,75% 0 0% 0 0% 

21 - 30 46 18,04% 38 12,22% 46 12,67% 

31 - 40 41 16,08% 65 20,90% 80 22,04% 

41 - 50 48 18,82% 64 20,58% 67 18,46% 

51 - 54 20 7,84% 30 9,65% 32 8,82% 

55 - 60 30 11,76% 26 8,36% 34 9,37% 

61 - 65 20 7,84% 34 10,93% 42 11,57% 

66 - 70 21 8,24% 22 7,07% 25 6,89% 

71 en ouder 22 8,63% 32 10,29% 37 10,19% 

totaal  255 
 

100% 311 100% 363 100% 

 
In de gemeente Brecht is het aantal sociale verhuringen van eengezinswoningen hoger dan in de meeste 
gemeenten van IVLW Noord. 

                                            
17

 Bron: Lokale Statistieken 
18

 Bron: www.steunpunt wonen.be 
19

 Bron: SHM De Voorkempen 
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2.9 Aantal 70-plussers op de wachtlijst/totaal aantal kandidaat-huurders 

 
In 2012 situeert 10,19% van de kandidaat-huurders bij SHM De Voorkempen zich in de leeftijdsgroep 
“ouder dan 70 jaar”. Wat effectief neerkomt op +/- 37 kanidaten van de 363.  
 

leeftijdscategorie 2010 2010 2011 2011 2012 2012 

0 - 20 7 2,75% 0 0% 0 0% 

21 - 30 46 18,04% 38 12,22% 46 12,67% 

31 - 40 41 16,08% 65 20,90% 80 22,04% 

41 - 50 48 18,82% 64 20,58% 67 18,46% 

 
   

 
 

 51 - 54 20 7,84% 30 9,65% 32 8,82% 

55 - 60 30 11,76% 26 8,36% 34 9,37% 

61 - 65 20 7,84% 34 10,93% 42 11,57% 

66 - 70 21 8,24% 22 7,07% 25 6,89% 

71 en ouder 22 8,63% 32 10,29% 37 10,19% 

totaal  255 
 

100% 311 100% 363 100% 

 
Bij SHM De Ideale woning zijn erin het wachtregister in  juni 2014, 26 kandidaat-huurders die 
ingeschreven zijn voor woningen in Brecht en die voldoen aan de lokale binding minstens 3 jaar in de 
voorbije 6 jaar inwoner zijn of geweest zijn in Brecht. 2 kandidaten zijn ouder dan 65 jaar  
Dit is slechts 4% van ingeschreven kandidaat-huurders voor woningen in Brecht. 
Er zijntevens 565  kandidaat-huurders die ingeschreven zijn voor woningen in Brecht en die NIET voldoen 
aan de lokale binding minstens 3 jaar in de voorbije 6 jaar inwoner zijn of geweest zijn in Brecht. 
 
Op een totaal van 389 (363 + 26) kandidaat-huurders voor Brecht en die voldoen aan de lokale 
bindingsvoorwaarden is bijna 11% (37+2) ouder dan 70 jaar. 
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Aantal 70-plussers-huurders/totaal aantal zittende huurders 
 
Toewijzingen per leeftijdscategorie bij SHM De Voorkempen20 
 

leeftijdscategorie 2011 2012 2013 
   0 - 20 0 1 0 
   21 - 30 2 2 2 
   31 - 40 2 2 5 
   41 - 50 4 10 0 
   51 - 54 0 0 0 
   55 - 60 0 0 1 
   61 - 65 0 0 1 
   66 - 70 1 0 0 
   71 en ouder 0 0 1 
   totaal  9 15 10 
    

 
Leeftijden hoofdhuurders SHM De Voorkempen  
 

Tot 2011 2012 2013 2014 

Jonger dan 21 jaar 0 1 0 0 

Van 21 tot 30 jaar 9 12 14 14 

Van 31 tot 40 jaar 27 35 38 37 

Van 41 tot 50 jaar 92 94 84 85 

Van 51 tot 60 jaar 66 72 71 71 

Van 61 tot 70 jaar 54 56 55 55 

Ouder dan 70 jaar 52 61 62 67 

Algemeen totaal 300 331 324 329 
 

    
 
Leeftijden hoofdhuurders SHM De Ideale Woning 
 

Van tot 12/2013 12/2013 6/2014 6/2014 

0 - 20 0 0 % 0 0 % 

21 - 30 2 5,26 % 2 5,55 % 

31 - 40 11 28,95 % 10 27,78 % 

41 - 50 6 15,79 % 6 16,67 % 

51 - 54 1 2,63 % 0 0 % 

55 - 60 6 15,79 % 6 16, 67% 

61 - 65 2 5,26 % 2  5,55 % 

66 - 70 3  7,89 % 3 8,33 % 

71 en ouder 7 18,42% 7 19,44% 

totaal  38 100% 36 100% 

 
 
 
 

                                            
20 Bron: SHM De Voorkempen. SHM De Ideale Woning wees geen woning toe aan 70+. 
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SHM De voorkempen wees in 2013 slechts 1 woning toe aan een oudere boven 70 jaar.   
 
Bij SHM De Voorkempen  zijn er in  2014 in Brecht 329 huurders waarvan 67 huurders ouder zijn dan 70 
jaar, zijnde ruim 20%. 
Bij SHM De Ideale woning zijn er in  juni 2014 in Brecht 36 huurders waarvan 7 huurders ouder zijn dan 
70 jaar , zijnde een kleine 20% 

 
In 2014 is 20% van alle zittende hoofdhuurders (365 huurder) van een sociale huurwoning ouder dan 70 
jaar (74 huurders). 
 

3. Woon- en welzijnsactoren 

 

3.1 Lokale actoren 

 

3.1.1 Gemeentebestuur 
 

Adres: Gemeente Brecht, Gemeentepark 1, 2960 Brecht 
 
De gemeente Brecht beschikt over een woonloket, gelokaliseerd in de veranda vlakbij de ingang van het 
gemeentehuis, waar de huisvestingsambtenaar instaat voor:  

 het verstrekken van informatie en advies aan burgers en diensten i.v.m. bouwen en verbouwen, 
subsidiemogelijkheden en fiscale voordelen en regelgeving van de verschillende bestuurlijke 
niveaus;  

 het verstrekken van advies inzake woontypologieën, levenslang wonen, doorgroeiwonen, 
betaalbaar wonen, toegankelijkheid gebouwen; 

 de trajectbegeleiding van de burgers bij de aanvraag van subsidies, premies en 
tegemoetkomingen; 

 het verlenen van assistentie bij het invullen van de nodige documenten;  
 het verstrekken van informatie aan het loket, via brochures of de website over specifieke woon-

gerelateerde thema’s;  
 de administratieve werkzaamheden van het huisvestingsbeleid;  
 het behandelen van klachten i.v.m. het huisvestingsbeleid en dit zowel proactief als reactief;  
 het opvolgen van wetgeving en nieuwe tendensen inzake huisvesting en doet voorstellen om het 

huisvestingsbeleid te optimaliseren;  
 uitvoering van de doelstellingen en acties die werden opgenomen in de beheers- en beleidscyclus 

en de meerjarenplanning wat betreft het luik woonbeleid;  
 ondersteuning van de uitbouw van sociale woonprojecten;  
 opvolging van leegstand en verwaarlozing;  
 opsporingen en vaststellingen op het terrein in functie van leegstand, woningkwaliteit en 

woonbeleid;  
 het opvolgen van projecten van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren, 

en doelgroepen;  
 organiseren van het lokaal woonoverleg. 

 
Het woonloket resulteert onder de dienst grondgebiedszaken 
Het woonloket geeft  de mogelijkheid aan elke burger om op een laagdrempelige manier hulp te bieden. 
Het woonloket is een aparte dienst en locatie die uitnodigt om binnen te gaan.  
 
De woonconsulente werkt regelmatig samen met de gemeentelijke welzijnsdienst en de verantwoordelijke 
van het OCMW-project ‘egotherapeutisch woonadvies’. 
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Niet alleen via het woonloket, maar ook via het gemeentelijk infoblad en de website kan informatie 
bekomen worden over wonen. ‘Wonen’ heeft op de website een aparte rubriek. 
 
 

3.1.2 OCMW 
 

Adres: OCMW Brecht, Gasthuisstraat 1, 2960 Brecht. 
 
Het OCMW biedt onder meer volgende diensten aan:  

 

 algemene sociale dienst:  
De algemene sociale dienst is een aanspreekpunt waar iedereen terecht kan met een hulpvraag. 
We  zoeken samen naar gepaste oplossingen. Bij de sociale dienst zijn alle problemen 
bespreekbaar. Het OCMW werkt ook nauw samen met andere organisaties.  
Als het OCMW zelf geen gepaste oplossing kan geven, kan men doorverwezen worden naar 
gespecialiseerde diensten. De sociale dienst bemiddelt en volgt het dossier op. Ook psychosociale 
begeleiding bij persoonlijke of familiale moeilijkheden kunnen aan bod komen. Op het OCMW 
kunnen mensen ook terecht voor materiële en financiële hulpverlening (leefloon, een financiële 
tussenkomst, voorschotten op diverse inkomsten, voorschotten bij het uitblijven van sociale 
uitkeringen, begeleiding bij administratie voor sociale dienstverlening…). Het OCMW biedt ook 
hulp met het administratief in orde brengen van diverse aanvragen tot sociale uitkeringen. 

 schuldbemiddeling:  
De dienst schuldbemiddeling bemiddelt bij schuldeisers, maakt afbetalingsplannen op en geeft 
advies. Afhankelijk van de specifieke situatie, biedt men budgetbegeleiding, -beheer of collectieve 
schuldenregeling aan. 

 juridisch advies:  
De juriste van het OCMW geeft gratis advies over allerlei juridische problemen: echtscheiding, 
problemen met deurwaarders en schulden, betwiste facturen, problemen met sociale uitkeringen, 
schadevergoedingen, geschillen met buren... 

 tewerkstellingsdienst 
Bij de tewerkstellingsdienst helpt men OCMW-klanten in hun zoektocht naar werk. Vaak is dit op 
de gewone arbeidsmarkt niet makkelijk. Mogelijke moeilijkheden: geen of onvoldoende opleiding, 
weinig kennis van het Nederlands, tekort aan kinderopvang, te weinig kennis van arbeidsregels, 
onvoldoende vertrouwd met structuur. 
Samen wordt een traject uitgestippeld dat deze problemen stap voor stap aanpakt en uiteindelijk 
naar tewerkstelling zal (kunnen) leiden. Er wordt samengewerkt met de lokale werkwinkel. Ook 
voor wie tewerkstelling niet haalbaar is omwille van leeftijd of ziekte biedt men hulp, door het 
volgen van cursussen, vrijwilligerswerk of het bezoeken van een dienstencentrum te stimuleren. 

 lokale adviescommissie (LAC): 
Iedere burger heeft steeds recht op een ononderbroken en minimale levering van elektriciteit, gas 
en water voor zijn huishoudelijk gebruik. Elektriciteit, gas en water mogen daarom enkel nog in 
hoogst uitzonderlijke gevallen worden afgesloten. Dit kan enkel na een advies van de Lokale 
adviescommissie waarin vertegenwoordigers van het OCMW en Eandis of Pidpa samen de 
dossiers met betaalproblemen bespreken. 

 

Bestaande en geplande zorg-woonaabod voor ouderen 

 
Voor grondgebied Brecht zijn er in totaal 94 rustoordbedden: 

 Brecht:  
o OCMW - WZC St.-Maria: 35 bedden 
o Private VZW - De Kleine Kasteeltjes: 33 bedden  

 St.-Job- in-‘t-Goor:  
o Privaat - Klavertje Vier: 26 bedden 

 St.-Lenaarts:  
o In ontwikkeling (zie lager). 
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Voor grondgebied Brecht zijn er in totaal 96 RVT-bedden: 

 Brecht:  
o OCMW - WZC St.-Maria: 70 bedden 
o Private VZW - De Kleine Kasteeltjes: 26 bedden  

 St.-Job- in-‘t-Goor:  
o nihil 

 St.-Lenaarts:  
o In ontwikkeling (zie lager). 

 
Voor grondgebied Brecht zijn er in totaal 98 assistentiewoningen/serviceflats: 

 Brecht:  
o OCMW - WZC St.-Maria: 25 wooneenheden, 4 aanleunstudio’s 
o Private VZW - De Kleine Kasteeltjes: 37 wooneenheden  

 St.-Job- in-‘t-Goor:  
o OCMW - WZC St.-Maria: 36 wooneenheden (waarvan 12 met 2 slaapkamers) 

 St.-Lenaarts:  
o In ontwikkeling (zie lager). 

 
Voor grondgebied Brecht zijn er 2 bedden in kortverblijf, in beheer van het OCMW.  
In Sint Lenaarts bouwt de Senior Living Group (een private commerciële groep) momenteel aan 
Vaartkant Links een voorziening met ongeveer 120 bedden en een 50-tal assistentiewoningen.  
De concrete datum van realisatie/erkenning/in gebruikname is nog onzeker. Met  ingang van 1 januari 
2015 geldt er een nieuwe regelgeving mbt de ingebruikname van nieuwe rustoordbedden die gekoppeld 
wordt aan een planningsagenda. Alsook definitieve capaciteit (bedden/flats) is onduidelijk. 
 

3.2  Sociale huisvestingsactoren 

 

3.2.1 SHM De Voorkempen 
 

Adres: SHM De Voorkempen, Nijverheidsstraat 3, 2960 Sint-Job-in-’t-Goor. 
 

De Voorkempen – H.E. is een sociale huisvestingsmaatschappij, erkend door de VMSW (Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen). Zij verwerft panden en gronden door aankoop, opstal, erfpacht.  
 
De huisvestingsmaatschappij werd in 1923 in Gooreind opgericht. Sindsdien breidde het werkingsgebied 
zich uit over Gooreind, Wuustwezel, Brecht, Schilde, Zoersel en Brasschaat. 
 
In 2004 verhuisde De Voorkempen van Gooreind naar de Nijverheidsstraat 3 in Sint-Job-in-‘t-Goor. Deze 
locatie ligt te midden van het werkingsgebied en bevordert de samenwerking met het Sociaal 
Verhuurkantoor (SVK) Het SaS en Begeleid Wonen. 
 
Het patrimonium van De Voorkempen telt vooral sociale huurwoningen. Bij toekomstige projecten zullen 
ook sociale koopwoningen worden verwezenlijkt. In Brecht bevindt de grootste concentratie sociale 
woningen van De Voorkempen zich in de wijken Kerkhovenakkerlaan en P. Verbernelaan.  
 

3.2.2 SHM De Ideale Woning 
 

Adres: SHM De Ideale Woning, Diksmuidelaan 276, 2600 Berchem 
 
De Ideale Woning is een private autonome vennootschap die onder de koepel van de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) panden en gronden verwerft door aankoop, opstal, erfpacht 
en soms huur. 
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Deze SHM heeft een aanbod van kwaliteitsvolle  en betaalbare sociale huurwoningen en -
appartementen. De mogelijk wordt ook geboden om sociale woningen te kopen. 
 
De Ideale Woning heeft een ruim werkingsgebied: Antwerpen, Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Brecht, 
Edegem, Essen, Hemiksem, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint, Malle, Mortsel, Niel, Rumst, 
Schoten, Stabroek, Wijnegem en Wommelgem. 
 
Het patrimonium van De Ideale Woning telt vooral sociale huurwoningen. In Brecht bevinden de sociale 
huurwoningen zich aan de Koningsstoel in Sint-Lenaarts.  

 

3.2.3 ARRO Antwerpen 
 

Adres: ARRO Antwerpen, Gijsbrecht Van Deurnelaan 22 2100 Deurne . 
 
De Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij SBK ARRO Antwerpen cvba is een sociale 
huisvestingsmaatschappij die sociale woningen bouwt en verkoopt. ARRO is bemiddelaar voor de 
Vlaamse Woonlening. ARRO behoort tot de koepel van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 
(VMSW). Haar werkgebied is het ganse arrondissement Antwerpen inclusief de stad Antwerpen.  

 
De maatschappij is georiënteerd naar eigendomsverwerving en heeft twee kerntaken: het bouwen van 
sociale koopwoningen en het aanbieden van sociale leningen. De klanten zijn voornamelijk 
alleenstaanden of jonge gezinnen, die met een beperkt inkomen – maar toch met enige financiële 
draagkracht – een eigen woning willen verwerven. 
 
ARRO plant sociale woningbouwprojecten aan o.a. de Potterij in Brecht en in project Leeuwerik in Sint-
Job-in-‘t-Goor. 
 

3.2.4 SVK Het SaS 
 

Adres: SVK Het SaS, Nijverheidsstraat 3, 2960 Sint-Job-in-’t-Goor 
 
Het sociale verhuurkantoor Het SaS (voorheen SVK Voorkempen) bevindt zich op dezelfde locatie als de 
sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen. Het werkingsgebied van het SVK strekt zich uit over 
de gemeenten Zoersel, Wuustwezel, Brasschaat, Stabroek, Brecht, Kapellen, Schoten, Malle, Kalmthout, 
Wijnegem, Wommelgem en Schilde.  
 
Een Sociaal Verhuur Kantoor huurt woningen van particulieren om deze door te verhuren aan personen 
met een laag inkomen. De woningen die het SVK verhuurt, worden toegewezen volgens het Kaderbesluit 
Sociale Huur en zijn dus sociale huurwoningen.  
 

3.3 Welzijnsactoren  

 

3.3.1 OC Clara Fey 
 

Het orthopedagogisch centrum Clara Fey biedt zorg en ondersteuning aan personen met verstandelijke 
beperkingen en/of bijkomende ondersteuningsnoden, hun gezin en naaste betrokkenen. 
Clara Fey biedt volgende dienstverlening op vlak van wonen: 
 

 Multifunctieel Centrum (MFC) voor doelgroep 0-21 jaar  
 

 Verschillende woonvormen voor volwassenen met verstandelijke beperking en eventueel 
bijkomende stoornissen : 
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o Tehuizen voor niet-werkenden  
o Tehuizen voor werkenden  
o Beschermd wonen  
o Studiowonen  
o Begeleid wonen  

 

 

3.4 IVLW Noord 

 
Op 21 september 2007 heeft de Vlaamse Regering een subsidiekader voor projecten ter ondersteuning 
van het lokaal woonbeleid goedgekeurd (gewijzigd met BVR 10 december 2010 en 23 december 2011). 
Projecten worden gesubsidieerd voor 3 jaar, te verlengen tot maximaal 9 jaar. De subsidies bedragen 
60% van de loonkosten, de laatste periode van 3 jaar worden de loonkosten aan 30% gesubsidieerd. 
De gemeenten die deelnemen aan een intergemeentelijk project lokaal woonbeleid moesten volgens het 
initiële subsidiebesluit werken rond 4 doelstellingen: 

 ontwikkelen van een gemeentelijk woonbeleidsvisie; 

 organiseren van het lokaal woonoverleg; 

 uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening aan de burger; 

 het verbeteren van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving. 

Op 1 mei 2009 is het project IVWL Noord van start gegaan met steun van het Vlaams Gewest en de 
Provincie.  Dit project bestaat uit 9 gemeenten, m.n. Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, 
Schoten, Stabroek, Wijnegem en Wuustwezel.  IVLW Noord is het regionaal overleg van bestuurders die 
bevoegd zijn voor het woonbeleid.  De gemeenten werken daarin samen voor de uitbouw van een lokaal 
woonloket, de opstart van lokaal woonoverleg en de uitwerking van de verschillende reglementen in het 
kader van huisvesting. 
IGEAN dienstverlening staat in voor de coördinatie van het project, dat als doel heeft de regisseursrol van 
de gemeenten op het vlak van wonen te versterken.  
Het interlokaal samenwerkingsverband is per 1.05.2012 aan de tweede periode van 3 jaar begonnen. 
Samen met de deelnemende gemeenten zal IGEAN dienstverlening een zestal activiteiten opnemen 
waarvan 5 verplichte taken en 1 facultatieve taak: 

1. de ontwikkeling van een gemeentelijke beleidsvisie op vlak van wonen. 
2. Het faciliteren of uitbreiden van het woonoverleg met alle lokale woonactoren 
3. Het aanbieden van  gestructureerde basisinformatie aan de inwoners van de deelnemende 

gemeenten 
4. Het uitvoeren van taken die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van het volledige 

woningpatrimonium 
5. Het nemen van initiatieven in het kader van het DGPB met het oog op betaalbaar wonen 
6. Het nemen van initiatieven in het kader van levenslang en aanpasbaar wonen en zorgwonen 
 

De organisatiestructuur van IVLW Noord bestaat uit een beheerscomité waarin vanuit elke gemeente 
vertegenwoordigers zetelen vanuit gemeente en OCMW. De groep wordt versterkt met een 
gemandateerde vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen en een medewerker van het 
Agentschap Wonen Vlaanderen.  De verschillende gemeenten hebben ook een huisvestingsambtenaar 
in dienst, die instaat voor de dagelijkse werking en uitvoering van het project. Wonen Vlaanderen 
Antwerpen zorgt naast haar deelname aan het beheerscomité voor de opvolging en de ondersteuning 
van de werkzaamheden. 
Deze samenwerking is kostenbesparend en verhoogt de efficiëntie. Voor gelijkaardige problemen kan er 
naar een gezamenlijke oplossing gezocht worden. Het project zorgt bovendien voor een nauwere 
samenwerking met andere interne (OCMW) en externe partners (zoals SVK, SHM’s…) met betrekking 
tot huisvesting. 
Op 01 mei 2015 hield het samenwerkingsverband IVLW-Noord op. De deelnemende gemeenten werken 
in de zomer 2015 een nieuw informele samenwerking uit, de aanwezigheid van collega - HVA en 
Wonen Vlaanderen zorgt onder andere voor een snellere oplossing van ingewikkelde cases.  
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Wonen Vlaanderen geeft praktijkgerichte info aan een aantal gemeentes tegelijk waardoor er snel en 
correct gehandeld kan worden. Ideeën worden besproken en uitgewerkt (soms in aparte werkgroepen) 
en er wordt samen gezocht naar een oplossing voor moeilijke cases. In het overleg wordt de werking 
van verschillende gemeentes vergeleken waardoor we samen kunnen groeien. Als gemeenten 
samenwerken is dit ook een verbetering voor de burger. Het geeft meer slagkracht naar de hogere 
overheid toe. 

 

3.5 Wonen Vlaanderen 
 

De gemeente kan ook steeds rekenen op de ondersteuning van Wonen Antwerpen, de buitendienst van 
het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Het agentschap heeft 3 basisopdrachten:  
 

a. Het verstrekken van tegemoetkomingen aan particulieren zoals de renovatiepremie, de 
verbeteringspremie, de  aanpassingspremie en de huursubsidie, wat moet leiden tot een betere 
huisvesting;  

b. Het nemen van initiatieven met betrekking tot woonkwaliteitsbewaking, zijnde het onderzoek naar 
ongeschiktheid, onbewoonbaarheid en verwaarlozing van een woning. Dergelijke woningen 
worden opgenomen in een inventaris, wat aanleiding kan geven tot het betalen van een heffing;  

c. Het ondersteunen van de gemeenten bij de opmaak, uitvoering en evaluatie van het lokaal 
woonbeleid. Met het subsidiebesluit voor intergemeentelijke samenwerking wenst Wonen 
Vlaanderen een financiële impuls te geven om volop werk te maken van dit beleid.  

 

3.6 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 
 

De VMSW is binnen het Vlaamse beleidsdomein RWO een extern verzelfstandigd agentschap van de 
Vlaamse Overheid dat instaat voor de tijdige realisatie en de financiering van het door de Vlaamse 
regering geplande programma voor sociale woonprojecten. De VMSW stelt het jaarlijks 
uitvoeringprogramma op en beheert de financiële middelen van de sociale huisvestingsmaatschappijen. 
 
De VMSW beheert ook rechtstreeks gronden en woningen. Zo kan een verkavelaar of bouwheer aan de 
voorwaarden van de sociale last voldoen, onder meer door de woningen of gronden te koop aan te bieden 
aan de lokale huisvestingsmaatschappij of aan een andere sociale woonorganisatie. Als deze de aankoop 
weigeren, is de VMSW verplicht deze aan te kopen (21).   
 

4. De Sociale huurmarkt 
 

4.1 Het Bindend Sociaal Objectief 
 
Op 1 september 2009 trad het decreet betreffende het grond en pandenbeleid  in werking. Door dit 
decreet wordt aan de Vlaamse gemeenten een sociaal objectief of streefcijfer van te realiseren sociale 
huurwoningen, koopwoningen en kavels opgelegd. Voor de te realiseren sociale huurwoningen is het 
streefcijfer per gemeente opgenomen in het decreet. Voor de sociale koopwoningen en sociale kavels 
werd er per provincie een streefcijfer opgenomen in het decreet. De deputatie besliste in zitting van 27 
mei 2010 over de verdeling van dit streefcijfer over de verschillende gemeenten van de provincie 
Antwerpen.  

                                            
21

 Bron: Art. 4.1.21 §1 en art. 4.1.25 §1 van het DGP. 
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De objectieven sociale koopwoningen en sociale kavels moeten worden bereikt vóór 2020. Voor het 
objectief sociale huur werd de horizon met een wetswijziging aan het decreet grond en pandenbeleid op 
11 juli 2013 verplaatst naar 2023. 
 
Op basis van de nulmeting in 2007 is het deelobjectief huur per gemeente bepaald in het decreet Grond- 
en Pandenbeleid. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal huishoudens die een gemeente op 
haar grondgebied had op 31/12/2007. Een gemeente met 9% sociale huurwoningen op haar grondgebied, 
kreeg geen deelobjectief huur. Een gemeenten met minder dan 3% sociale huurwoningen, kreeg een 
specifieke inhaalbeweging. 

 

BSO voor de gemeente Brecht: 

 Nulmeting op 

31.12.2007 

BSO tegen 

31.12.2020-

2023 

BSO inhaal-

beweging 

tegen 

31.12.2025 

Totaal 

Sociale 

huurwoningen 

258 173 18 191 

Sociale 

koopwoningen 

0 97 0 97 

Sociale kavels 0 4 0 4 

 

4.2 Sociale huurmarkt 
 
Sociale verhuringen in appartementen:  
 

  31.12.2002 31.12.2004 31.12.2006 31.12.2008 31.12.2010 31.12.2012 

Brecht 24 26 45 67 69 77 
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Sociale verhuringen in woonhuizen:  
 

  31.12.2002 31.12.2004 31.12.2006 31.12.2008 31.12.2010 31.12.2012 

Brecht 192 179 171 160 184 183 

 

 
 
 
In de gemeente Brecht is er een geleidelijke stijging van sociale verhuringen van appartementen, de 
verhuringen van eengezinswoningen hoger dan in de meeste gemeenten van IVLW Noord.  
Bij veel gemeenten is er een daling te zien van het aantal sociale verhuringen van eengezinswoningen. 
 

 

4.3 Het sociale woningpatrimonium 

 

4.3.1 SHM De Voorkempen 22 

 
Evolutie aantal sociale huurwoningen 2003-2013  

 

 2003 2004 2005 2006 2007 
31/12/07 

nulmeting 
2008 2009 2010 2011 01/12/2013 

Aantal      216 221 220 220 219 226 
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 Bron: SHM De Voorkempen en WBP 2014 - 2019 Brecht 
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Aantal gerealiseerde sociale huurwoningen SHM De Voorkempen in Brecht 
 

Woningtype 
31/12/2007 

nulmeting 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

studio 0 0 0 0 0 0 0 

app.1 
slaapkamer 13 13 13 13 13 16 16 

app. 2 
slaapkamer 13 33 33 33 33 37 37 

app. 3 
slaapkamers 0 0 0 0 0 0 0 

app. 4 
slaapkamers 0 0 0 0 0 1 1 

won.1 
slaapkamer 18 6 6 6 6 6 6 

won. 2 
slaapkamers 0 0 0 0 0 0 0 

won. 3 
slaapkamers 136 133 135 136 135 135 135 

won. 4 of 
meer 
slaapkamers 36 36 33 32 32 31 29 

Totaal 216 221 220 220 219 226 224 
 

In de gemeente Brecht bestaat het totaal aantal huurappartementen voor 60% uit twee slaapkamer 
appartementen, voor 20% uit één slaapkamer appartementen en voor 15% uit drie 
slaapkamerappartementen. 
De meerderheid van het totaal aantal ééngezinswoningen bestaat uit woningen met drie slaapkamers 
(80%), daarna volgen de woningen met vier slaapkamers. 

 

4.3.2 SHM De Ideale Woning 
 

 Eengezinswoning Appartement Studio Totaal 

 Aantal slaapkamers Aantal slaapkamers   

 1 2 3 4 1 2 3 4   

totaal aantal   14   12 12   38 

 
 

4.3.3 SVK Het SaS 
 

Woningtype    

A1 Appartement + 1 slaapkamer 

A2 Appartement + 2 slaapkamers 

A3 Appartement + 3 slaapkamers 

E1 Eengezinswoning + 1 slaapkamer 

E2 Eengezinswoning + 2 slaapkamer 

E3 Eengezinswoning + 3 slaapkamer 

E4 Eengezinswoning + 4 slaapkamer 
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S0 Studio 

S1 Studio + 1 slaapkamer 

 

Woningtype Brasschaat Brecht Kalmthout Kapellen Schoten Stabroek Wijnegem Wuustwezel 

A1 6 3 5 14 4 2 2 2 

A2 15 9 4 7 13 17 5 10 

A3 7 0 2 2 4 0 0 2 

E1 1 2 0 0 0 0 0 1 

E2 2 2 1 1 0 0 1 4 

E3 5 1 1 3 1 1 0 10 

E4 1 0 0 0 0 0 0 2 

S0 1 2 0 0 4 0 1 1 

S1 2 0 2 0 0 0 0 1 

Onbekend 0 0 0 0 0 0 0 1 

Totaal 40 19 15 27 26 20 9 34 

 

5. Het reglementair kader 
 
De Vlaamse wooncode (art 95 §2) bepaalt dat een gemeentelijk toewijzingsreglement een lokale 
invulling kan geven aan de prioriteiten en toewijzingsregels die de Vlaamse regering vaststelt. 
 
Vanaf 1 januari 2008 voorziet het sociaal huurbesluit voor de toewijzing van sociale woningen een 
standaardregime en daarnaast de mogelijkheid van een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement. Het 
opstellen van een lokaal toewijzingsreglement wordt bepaald in de artikels 26 tot en met 29 van het 
kaderbesluit sociale huur (BVR van 12 oktober 2007). 
In het eigen gemeentelijk toewijzingsreglement kan men: 

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

 Rekening houden met de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen 

 Werken aan de verstoorde of bedreigde leefbaarheid in bepaalde wijken of complexen. 
 
Sociaal huurbesluit art 28 §2:  
Als de gemeente een voorrang aan doelgroepen wil verstrekken dan moet het toewijzingsreglement een 
doelgroepenplan bevatten. Het doelgroepenplan wordt opgesteld in samenspraak met de lokale besturen 
en de lokale huisvestings- en welzijnsactoren. De gemeente maakt gebruik van de gegevens van het 
lokaal sociaal beleidsplan, opgesteld overeenkomstig artikel 4 van het decreet van 19 maart 2004 
betreffende het lokaal sociaal beleid.  
Het doelgroepenplan moet voor elke doelgroep minstens de volgende elementen bevatten: 
- een beschrijving van de doelgroep. 
- de specifieke problemen die deze doelgroep ondervindt om een aangepaste en betaalbare  
   woning te vinden. 
- indien voorhanden cijfergegevens over het aantal kandidaat-huurders welke behoren tot de doel- 
   groep. 
- de flankerende maatregelen die ten behoeve van de doelgroep worden genomen door de lokale  
   besturen en de lokale welzijnsactoren.  
 

6. Procedure totstandkoming doelgroepenplannen  
 

Zoals bepaald in artikel 26 van het nieuw sociale huurbesluit heeft de gemeente gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om een lokaal toewijzingsreglement op te maken. 
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Op 31 maart 2014 heeft het college van burgemeester en schepenen principieel beslist om een speci-
fiek toewijzingsreglement voor de gemeente Brecht op te maken. Eveneens is de procedure 
goedgekeurd. 
Er  werd een werkgroep opgericht die de opdracht kreeg een toewijzingsreglement op te stellen. 
De werkgroep was als volgt samengesteld: 

SHM De Voorkempen: Peter Van Hoffelen (directeur) 
OCMW Brecht: Frank Willeme (directeur WZC Sint Maria) 
Gemeente Brecht Daan De Veuster (schepen), Anya Hoefnagels (huisvestingsambtenaar) 
OC Clara Fey: Koenraad Pierré (directeur zorg- en leerinhouden) 
KATHOLIEKE VERENIGING VOOR GEHANDICAPTEN:  Marcel Van Dyck (voorzitter) 
Afvaardiging ouders van kinderen met een handicap: Alois Kimpe (betrokken ouder)   
      

De werkgroep werd in de eerste fase van de opmaak van het regelement en de bijhorende 
doelgroepenplannen vanuit IGEAN gecoördineerd door Renild Vermalen en opgevolgd door Joeri Laureys 
van Wonen Vlaanderen. 
 
De werkgroep trad namens de gemeente verder op als initiatiefnemer en boog zich over: 

 De opmaak van een totstandkomingsprocedure 

 Het inwinnen van advies van verhuurders en relevante huisvestings- en welzijnsactoren 

 De opmaak van een lokaal toewijzingsreglement en dit met:  
o De bepaling van de nood aan verdere invulling van lokale binding en de te weerhouden 

bindingsfactoren  
o Een doelgroepenplan  

 
De werkgroep kwam samen op:  

 15 oktober 2013  

 26 februari 2014 

 28 maart 2014 

 30 juni 2014 

 28 juli 2014 

 02 september 2014 

 09 oktober 2014 
 

 
De verslagen van deze bijeenkomsten worden in bijlage toegevoegd. 
 
De verdere uitwerking van het reglement en de doelgroepenplannen gebeurde door de 
uisvestingsambtenaar.  
 

Samenspraak 

 
Een doelgroepenplan moet worden opgesteld in samenspraak met de lokale besturen en de lokale 
huisvestings- en welzijnsactoren. Er werd vooreerst samengewerkt met de leden van de werkgroep die 
werden geacht de huisvestingssector- en het welzijnsveld voldoende te kennen. Het lokaal woonoverleg 
werd geïnformeerd door verslag uit te brengen van de werkzaamheden van de werkgroep. 
De inhoudelijke discussie over mogelijke doelgroepen werd gevoerd binnen de werkgroep, die hierover 
een voorstel deed aan het Lokaal Woonoverleg en het College van Burgemeester en Schepenen die 
hierover besliste. 
 
Voor Brecht werd gekozen te werken rond: 

 Lokale binding. 

 Doelgroepen:  
o Ouderen;  
o jongeren met een beperking in een project begeleid wonen; 
o personen met een niet-aangeboren beperking en een permanente zorgnood. 
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1. Omschrijving van de doelgroep 
 
De doelgroep ouderen is een zeer diverse doelgroep. Dé oudere bestaat natuurlijk niet. 
 
De gemeente Brecht vindt het opportuun om meer prioriteit te schenken aan de personen die al iets ouder 
zijn en waarvan wij de woonnood hoger inschatten. De gemeente ervaart dat deze doelgroep specifieke 
problemen ondervindt om een aangepaste en betaalbare woning te vinden. Wij wensen bij de toewijzing 
van bepaalde sociale huurwoningen met een lokaal toewijzingsreglement voorrang te geven aan deze 
doelgroep.  
Dit is overeenkomstig de redenering in de omzendbrief W/2014/01, die de minimum leeftijdsgrens 
vaststelt op 65 jaar, naar analogie met de leeftijdsgrens die wordt gehanteerd binnen de zorgsector.  
 
In het algemene deel leerden we dat in 2000 12% van de Brechtste bevolking ouder was dan 65 jaar. wat 
lager is dan de andere gemeenten uit IVLW Noord en dan het Vlaamse Gewest 
Hoewel het percentage 65+ers in Brecht in 2010 is gestegen naar 15% ligt dit nog steeds laag t.o.v. de 
rest van Vlaanderen.  
In 2025 zal het aantal ouderen in Brecht sterker toenemen waardoor het percentage 65% t.o.v. de totale 
bevolking in 2025 vergelijkbaar is met dit in de rest van Vlaanderen. 
 
In het sociaal huurbesluit wordt men beschouwd als ouderen vanaf 55 jaar. Vandaag is 55 jaar evenwel 
nog relatief jong en zoals gesteld nemen de leeftijdsgroepen van de jonge bejaarden sterk toe. Daarom 
vinden we het opportuun om binnen de voorrangregels meer prioriteit te schenken aan de personen die 
al iets ouder zijn en waarvan wij de woonnood hoger inschatten. Dat kunnen we doen door de 
leeftijdsgrens op 70 jaar te stellen. 
 
Een eerste doelgroep die in Becht specifieke problemen ondervindt 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 huurwoningen wil toewijzen, wordt als volgt gedefinieerd: 
 

Ouderen zijn personen vanaf 70 jaar. 
Dit toewijzingsreglement is ook van toepassing op gezinnen, waarvan minstens 1 gezinslid de 
leeftijd van 70 jaar bereikt heeft.  

2. Ouderen en wonen 23 

 

2.1 De woonomgeving  

 
De woning is en blijft belangrijk voor ouderen, maar het is de woonomgeving die ouderen de 
mogelijkheid geeft contact te houden met familie en vrienden en actief te blijven deelnemen aan de 
maatschappij.  
Ouderen zijn over het algemeen zeer tevreden over de woonbuurt waarin ze wonen.  
Zo is 39% van de ouderen zeer tevreden en nog eens 56% is tevreden. Ouderen wonen meestal al 
heel lang in een buurt en er is dus zeker sprake van een belevingsaanpassing.  
De „rust en de stilte‟, de „centrale ligging‟, de „mooie en goed onderhouden buurt‟ en de 
„aanwezigheid van groen‟ worden door ouderen het vaakst als meest positieve aspect van de 
woonomgeving vernoemd.  

                                            
23

 Bron: Myncke R., B. Vandekerckhove. Toekomstige ruimte behoefte voor ouderen in Vlaanderen, Departement 
RWO, Woonbeleid, nov. 2007 
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Belangrijke aandachtspunten voor ouderen wat betreft de woonomgeving zijn de 
verkeersveiligheid, de aanwezigheid van winkels voor dagelijkse voorzieningen en het aanbod aan 
diensten zoals openbaar vervoer. 

2.1.2 De woning  
 

In Vlaanderen is 77% van de ouderen eigenaar van de woning tegenover „slechts‟ 74% van de totale 
bevolking.  
Iets meer dan één senior op vijf huurt de woning en 2% is geen eigenaar van de woning, maar kan wel 
gratis over de woning beschikken. In deze gevallen gaat het dan meestal om vruchtgebruik.  
 
Ouderen zijn dus meer nog dan de gemiddelde Vlaming eigenaar van hun woning.  
Vanaf een leeftijd van 70 jaar treedt hierin een verandering op: het aandeel eigenaars neemt vanaf die 
leeftijd af ten voordele van het aandeel huurders.  
79% van de 60 tot 64 jarigen eigenaar is van zijn woning tegenover 66% van de ouderen ouder dan 80 
jaar. Na de leeftijd van 80 jaar zijn ouderen zo opvallend minder eigenaar.  
Ouderen die hun woning huren, doen dat meestal op de private huurmarkt. Twee derde van de ouderen 
huren de woning bij een particulier of bij een privé-vennootschap.  
In vergelijking met de totale bevolking huren ouderen echter opvallend meer een woning van een sociale 
huisvestingsmaatschappij.  
Minder dan een tiende van de ouderen die een woning huren, heeft nog het verlangen ooit eigenaar te 
worden. In de totale bevolking is dat meer dan de helft van de huurders. 
 
Een grote groep ouderen leeft in goede gezondheid en wordt niet gehinderd door fysieke beperkingen. 
Deze ouderen kiezen er vaak voor om zo lang mogelijk thuis en in de vertrouwde omgeving te blijven 
wonen. Doordat zij vaak eigenaar zijn van hun eigen woning, worden de woonkosten eerder beperkt. 
Uit Vlaams onderzoek blijkt dat een grote meerderheid van de Vlaamse ouderen de voorkeur uitdrukt om 
niet te verhuizen. In vergelijking met de totale bevolking zijn ouderen minder geneigd te verhuizen.24 
 

 Ouderen (in%) Totale bevolking (in %) 
 

Zeker verhuizen 6,7 13,7 
 

Waarschijnlijk verhuizen 5,5 9,7 
 

Misschien verhuizen 14,2 21,8 
 

Zeker niet verhuizen 73,6 54,8 
 

 

  

2.1.3 De niet-aangepaste woning 
 

Een groot deel van de ouderen is tevreden met de huidige woonsituatie. Toch woont ook een deel van de 
ouderen in een woning en of in een woonomgeving die onvoldoende is aangepast aan de behoefte op 
latere leeftijd. De noden van deze groep situeren zich dan ook onder meer op vlak van 
woningaanpassing, en op vlakvan ondersteuning door familie, vrienden of thuiszorgdiensten. 
 
Naarmate mensen ouder worden en dus meer geconfronteerd worden met beperkingen in de fysieke 
mogelijkheden, zullen ouderen in de mate van het mogelijke hun woonsituatie aanpassen in functie van 
de veranderende woonbehoefte en woonwensen.  
 

                                            
24

 Bron:  Myncke, R. en Vandekerckhove, B.Toekomstige ruimtebehoefte voor ouderen in Vlaanderen - 
Samenvatting. 
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Een groot deel van de ouderen woont in een woning die eigenlijk niet meer is aangepast aan de veran-
derende behoefte. Uit de analyse blijkt wel dat naarmate ouderen ouder worden en meer geconfronteerd 
worden met fysieke beperkingen, anticiperen of reageren in functie van de veranderende woonbehoefte 
en woonwensen. 25 
 
 

2.2 De Woonkost 

 
Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de ouderen eigenaar is van hun woning zonder daarbij 
nog een lening te moeten afbetalen.  
 
Toch moeten we bijzondere aandacht besteden aan een specifieke doelgroep op de woningmarkt. 
Ouderen die een woning huren worden in belangrijke mate geconfronteerd met een hoge woonkost.  
 
In dat opzicht stelt men vast dat respectievelijk 23% van de huurders onder de ouderen een 
woonkost hebben tussen de 30% en 40% en nog eens 24% een woonkost van meer dan 40%.  
Deze groep ouderen neemt een precaire positie in op de globale woningmarkt!  
Voor deze groep kan een sociale woning zeker een oplossing bieden. 
 
Door de stijgende koop- als de huurprijzen komen vooral de inwoners met een inkomen onder de kritische 
grens hierdoor nog meer in nauweschoentjes terecht. 
De woonkosten stijgen, waardoor betaalbaar wonen voor veel mensen een probleem wordt. Dit geldt 
onder meer ook voor het kwetsbare deel van de doelgroep ouderen met de laagste inkomens. Dit blijkt 
onder meer uit de aanwezigheid van deze groep op de wachtlijsten van de sociale huisvesting.26 

 
 
 

2.3 Wonen en zorg 

 
De grenzen tussen wonen en zorg vervagen en de beleidsdomeinen wonen en zorg ontmoeten elkaar 
steeds meer.  
Omdat ouderen een relatief grote zelfredzaamheid aan de dag leggen, blijven ouderen zo lang mogelijk 
wonen in de eigen woning en woonomgeving. Ouderen willen daarbij in de eerste plaats hun leven in 
eigen handen houden. Dat kan gemakkelijker in de eigen woning, als men kan rekenen op de 
noodzakelijke zorgen. 
 
Bij het ontwerpen van een woning voor ouderen moeten we daarom bijzondere aandacht besteed aan 
een mogelijke zorgbehoefte en afspraken met zorgverstrekkers.  
 
Wonen en zorg moeten wel op elkaar worden afgestemd, maar er moet, zo lang dit kan, vermeden 
worden dat aangepaste zorg is gekoppeld aan een bepaalde (residentiële) woonvorm. Het betekent de 
mogelijkheid creëren om de noodzakelijke zorg zo lang als mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te 
kunnen leveren.  
Naast de vraag naar meer zorg op maat moet men het hebben over de wens van mensen om zelf de 
regie van het leven in handen te houden, ook als men zorgbehoevend wordt.  
  
In het het nieuw Woonzorgdecreet wordt een onderscheid gemaakt tussen thuiszorg-voorzieningen en 
ouderenvoorzieningen.  

                                            
25 Bron: Myncke, R. en Vandekerckhove, B. Toekomstige ruimtebehoefte voor ouderen in Vlaanderen - 

Samenvatting. Onderzoekuitgevoerd in opdracht van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement 
RWO-woonbeleid, juni 2007, p. 13. 
26

 Bron: Gegevens wachtregister SHM De Voorkempen. 



   

 
 

50 

De “thuiszorgvoorzieningen” zijn de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, de diensten 
voor logistieke hulp, de diensten voor oppashulp, de diensten voor thuisverpleging, de diensten maat-
schappelijk werk van de ziekenfondsen, de lokale en regionale dienstencentra, de diensten voor 
gastopvang en de centra voor herstelverblijf.  
De ouderenvoorzieningen zijn de dagverzorgingscentra, de centra voor kortverblijf, de groepen van 
assistentiewoningen en de woonzorgcentra.  

  

3. De vergrijzing in Brecht27 

 

3.1 Demografische gegevens 
 
Uit het woonbeleidsplan halen we dat in 2000 slechts 12% van de Brechtste bevolking ouder was dan 65. 
In Vlaanderen was dit 17% en in IVLW-noord 16%. 
In 2010 was dit percentage in Brecht gestegen naar 15 %. In Vlaanderen was toen reeds 18 % en in 
IVLW – Noord zelfs 19 % van de totale bevolking ouder dan 65. In 2025 zal het percentage 65+ers in 
Brecht gestegen zijn naar 21%. In Vlaanderen stijgt dit naar 22% en in  IVLW-Noord naar 23%. 
Hoewel het percentage 65+ers in Brecht in 2010 is gestegen naar 15% ligt dit nog steeds laag t.o.v. de 
rest van Vlaanderen. In 2025 zal het aantal ouderen in Brecht sterker toenemen waardoor het percentage 
65% t.o.v. de totale bevolking in 2025 vergelijkbaar is met dit in de rest van Vlaanderen.  
Vanaf 2010 maakt Brecht een inhaalbeweging van het aantal 65 jarigen. 
 

Brecht 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2025 

0-19 jaar 6.756 6.641 6.556 6.551 6.584 6.459 6.556 

20-64 jaar 15.348 15.561 15.942 16.288 16.756 17.003 18.165 

65 jaar en ouder 2.987 3.249 3.410 3.625 3.829 4.135 6.557 

totaal 25.091 25.451 25.908 26.464 27.169 27.597 31.278 
 

 
In de gemeente Brecht is het aantal inwoners van 0-19 jaar en 20-64 jaar relatief hoog ten opzichte van 
de andere gemeenten van IVLW Noord. De projectie laat een daling zien van deze leeftijdscategorieën.  
Het aantal inwoners van 65 jaar en ouder is relatief laag in de gemeente Brecht ten opzichte van de 
andere gemeenten van IVLW Noord. De projectie toont een flinke stijging van het aantal 65 jaar en ouder 
in 2025 ten opzichte van 2010 in de gemeente Brecht. 

 
 

Leeftijdscategorie  20-64 jaar           

  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2025 

Brasschaat 59,79 59,83 59,47 59,21 59,39 58,97 54,88 

Brecht 61,17 61,14 61,53 61,55 61,67 61,61 58,08 

Essen 60,08 60,12 60,21 60,25 60,68 60,67 56,77 

Kalmthout 59,43 59,20 59,54 59,34 59,01 58,60 56,05 

Kapellen 59,53 59,16 58,84 58,43 58,10 57,55 55,09 

Schoten 58,98 58,60 58,20 57,93 58,25 57,99 56,06 

Stabroek 65,02 65,33 65,53 65,31 64,85 64,06 58,86 

Wijnegem 56,85 56,88 56,70 57,50 58,53 58,26 56,83 

Wuustwezel 60,68 60,85 61,06 61,50 62,06 61,89 57,73 

                                            
27

 Bron: Lokale Statistieken (eigen berekening absolute aantallen omgezet in percentages) 
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Leeftijdscategorie 65 jaar en ouder  

  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2025 

Brasschaat 16,03 16,83 17,85 18,61 19,15 20,08 26,50 

Brecht 11,90 12,77 13,16 13,70 14,09 14,98 20,96 

Essen 13,01 13,46 14,12 14,66 14,88 15,28 20,86 

Kalmthout 15,39 15,83 16,07 16,66 17,12 17,80 22,46 

Kapellen 17,15 17,82 18,35 19,12 19,74 20,78 24,45 

Schoten 17,74 18,19 18,51 19,05 19,27 20,01 23,38 

Stabroek 11,01 11,44 12,00 12,37 12,83 13,58 19,62 

Wijnegem 20,16 20,36 20,84 20,85 20,43 20,70 24,39 

Wuustwezel 11,47 11,74 12,30 13,02 13,27 13,84 19,67 

 
 

3.2 De groene en grijze druk   
 
Het aandeel 0–19-jarigen ten opzichte van de werkzame bevolking staat bekend als de groene druk, het 
aandeel 65-plussers als de grijze druk. Samen vormen ze de demografische druk. 
 
De groene druk in de gemeente Brecht daalt sterker dan in de externe omgeving. De prognose toont 
vanaf 2012 een zeer lichte stijging van de groene druk.  
Dit is wel een zeer lichte stijging. 
Concreet geeft de groene druk aan hoeveel 0-19 jarigen er in de gemeente wonen per 100 inwoners van 
20 tot 59 jaar. 
 

  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2025 

Brecht 44,02 42,68 41,12 40,22 39,29 37,99 36,40 36,80 

IVLW Noord 41,50 40,78 39,91 39,02 38,11 37,69 37,08 37,41 

Prov. 
Antwerpen 38,69 38,08 37,67 37,50 37,22 37,33 37,35 39,83 

Vlaams 
Gewest 38,28 37,57 37,11 37,00 36,75 36,80 36,68 38,29 

 
De grijze druk is in de gemeente Brecht lager dan in de meeste gemeenten van IVLW Noord, alleen in de 
gemeenten Essen en Stabroek is grijze druk nog lager.  
Dit komt door het relatief klein aantal inwoners dat ouder is dan 65 in deze gemeenten.  
Concreet geeft de grijze druk aan hoeveel 60-plussers er in de gemeente wonen per 100 
inwoners van 20 tot 59 jaar. 

 
  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2025 

Brecht 19,46 20,88 21,39 22,26 22,85 24,32 25,80 36,80 

IVLW Noord 24,89 25,77 26,67 27,57 27,97 29,29 30,65 40,50 

Prov. 
Antwerpen 28,22 28,79 29,26 29,53 29,28 29,68 30,20 37,06 

Vlaams 
Gewest 27,78 28,49 29,22 29,74 29,73 30,34 31,19 39,21 
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3.3 Interne vergrijzing 
 
De interne vergrijzing geeft de verhouding weer tussen het aantal hoogbejaarden en de hele groep van de 
ouderen. 
Concreet geeft de interne vergrijzing aan hoeveel 80-plussers er in de gemeente wonen per 100  
60-plussers. 

 
  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2025 

Brecht 16,61 18,41 19,12 20,41 21,02 22,30 23,27 34,12 

IVLW Noord 20,21 21,75 22,67 23,85 25,06 25,98 27,05 40,50 

Prov. 
Antwerpen 20,90 22,67 23,71 25,14 26,74 27,81 29,04 39,71 

Vlaams 
Gewest 20,31 21,80 23,02 24,56 26,26 27,42 28,80 40,13 

 
In de gemeente Brecht is de interne vergrijzing kleiner dan in de externe omgeving.  
 

3.4 Inkomensgarantie voor ouderen 
 
Dit is een bijstandsregeling voor ouderen vanaf 65 jaar. Het biedt financiële hulp aan ouderen van 65 of 
ouder die niet over voldoende middelen beschikken. Het IGO heeft het gewaarborgd inkomen voor 
ouderen (GIB) vervangen op 1 juni 2001. De twee regelingen blijven naast elkaar bestaan, wie reeds het 
GIB had met voordeliger rechten dan bij de IGO, blijft zijn GIB behouden. 
 

In Brecht stijgt het aantal teogekende IGO’s vanaf 2006 sterker dan in de externe omgeving.28
 

 

  2002 2004 2006 2008 2010 2011 

Brasschaat 136 130 143 146 184 56 

Brecht 86 90 88 115 131 105 

Essen 49 45 44 50 50 31 

Kalmthout 51 53 51 55 53 49 

Kapellen 60 65 60 58 70 109 

Schoten 125 113 113 113 131 30 

Stabroek 36 33 35 39 40 17 

Wijnegem 53 47 45 52 55 4 

Wuustwezel 73 66 73 90 97 29 
 
 

Conclusie:29 
In 2010 was 14,98 % van de bevolking 65 jaar en ouder. De prognose laat ons zien dat dit in 2025 zal 
oplopen tot 20,96 % 
 
SHM DE voorkempen wees in 2013 slechts 1 woning toe aan een oudere boven 70 jaar.   
 
In 2014 is 20% van alle zittende hoofdhuurders (365 huurder) van een sociale huurwoning ouder dan 70 
jaar (74 huurders). 
Op een totaal van 389 kandidaat-huurders voor Brecht en die voldoen aan de lokale bindings-
voorwaarden, is bijna 11% ouder dan 70 jaar. 
 

                                            
28

 Bron: Lokale Statistieken 
29

 Zie hoger in de tekst: Deel 1: Algemeen, 2.9. 
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4. Voorbehouden patrimonium sociale huisvesting 
 
In toepassing van de omzendbrief W/2014/01 worden 2 bovengrenzen voor zien om te vermijden dat een 
disproportioneel aandeel woningen wordt voorbehouden voor 65-plussers: 

 maximaal 1/3 van de studio’s en 1 of 2 slaapkamerwoningen mag bij voorrang toegewezen worden 
aan 65-plussers. 

 maximaal ¼ van het totale patrimonium mag bij voorrang toegewezen worden aan 65-plussers. 
 
Bij gebrek aan kandidaat-huurders die behoren tot de doelgroep 65-plussers, worden de woningen die 
werden voorbehouden aan 65-plussers, toegewezen volgens de standaard toewijzingsregels. 
 

   Eengezinswoning  Appartement  Studio  Totaal  

   Aantal slaapkamers  Aantal slaapkamers        

   1 2 3 4 1 2 3 4       

totaal aantal 30 8 2 149 29 19 57 13 1 1 279 

Projecten opgenomen in 
meerjarenplanning 
VMSW  

 0 0 6 41 29 18 0 0 0 94 

Woningen 
voorbehouden/aangepast 
voor ouderen 31 

6 0 0 0 25 23 0 0 0 54 

Totaal 8 2 155 70 48 75 13 1 1 373 

 
 
Projecten opgenomen in de meerjarenplanning: 
 Molenstraat – Laarweg : 39 huurwoningen. 
  11 huurwoningen waarvan 6 met 3 slaapkamers en 5 met 4 slaapkamers  
  28 huurappartementen waarvan 10 met 1 slaapkamer en 18 met 2 slaapkamers 
    
 Kapelakker : 36 huurwoningen. 
  36 huurwoningen met 3 of 4 slaapkamers  
    
 Vormelingen : 19 huurwoningen. 
  19 huurappartementen met 1 slaapkamer 
    

Totaal patrimonium 373 

1/4de van totaal patrimonium 93,25 

Totaal studio's, 1 en 2 slaapkamerwoningen en appartementen 134 

1/3de van totaal studio's, 1 en 2 slaapkamerwoningen en appartementen 44,66 

Totaal voor te behouden voor ouderen 45 

 
SHM De Voorkempen verhuurt momenteel 35 woningen nadrukkelijk aan ouderen.  
In dit aantal zijn de woningen van het project gelegen  aan Vormelingen in Sint-Lenaarts nog niet 
inbegrepen. Er zullen daar 19 woningen gebouwd worden, waarvan 15 specifiek voor ouderen, de overige 
4 worden in eerste instantie voorbehouden voor een andere doelgroep, (zie later in de tekst, doelgroep 
niet-aangeboren handicap). Wanneer er geen kandidaat-huurder aan het profiel van deze doelgroep 

                                            
30 Cijfermateriaal verkregen via SVK Het SaS, SHM De Ideale Woning en SHM De Voorkempen. 
31

 Zitten reeds vervat in het opgesomde bestaande en geplande patrimonium. 
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voldoet, worden de 4 woningen alsnog verhuurd aan ouderen. Dit brengt het totaal op 54 woningen 
voor ouderen.  
Gezien de conclusies uit de wachtlijsten en de toewijzingen van sociale huurwonigen, is dit aantal (zijnde 
14% van het ganse patrimonium) in correlatie met het aantal kandidaathuurders ouder dan 70 jaar. 

5. Visie van huisvestings-en welzijnactoren over de doelgroep en hun 
woonnood  
 

5.1 Visie lokaal bestuur  
 
Voor vele inwoners van onze gemeente is betaalbaarheid een probleem. Uit het beschikbare materiaal op 
vlak van inkomen en woonkosten, blijkt dat betaalbaarheid daarmee een knelpunt is voor meerdere lagen 
van de bevolking, a fortiori voor de inwoners uit de laagste inkomenscategorieën. Deze groep vormt ook 
het doelpubliek van de sociale huisvestingssector.  
Deze problematiek stelt zich daarmee niet exclusief voor ouderen, maar de doelgroep ouderen vormt een 
steeds toenemende groep binnen de bevolking van de gemeente. Een deel van deze groep behoort door 
hun laag inkomen ook tot het doelpubliek van de sociale huisvesting, waarvan er velen nu reeds zijn 
aangewezen op de private huurmarkt. 
Ingeval ouderen bereid zijn te verhuizen en in nog staat zijn zelfstandig te wonen, kan een sociale 
huurwoning een volwaardig alternatief zijn. De woningen die worden toegewezen moeten dan wel 
aangepast zijn aan de specifieke behoeften van de doelgroep. 
Ook een toegankelijk woonomgeving is van belang. Het is bij voorkeur in een rustige woonomgeving, 
maar dit mag niet betekenen dat de woning geïsoleerd is van de rest van het gemeentelijk weefsel. 
 

5.2 Visie SHM De Voorkempen 
 
SHM De Voorkempen verhuurt in Brecht voornamelijk eengezinswoningen (zoals in de grotere wijken van 
Kerkhovenakkerlaan en Molenakker), bedoeld voor gezinnen met kinderen. Wanneer de kinderen het huis 
uit zijn, is de woning vaak te groot geworden voor de ouders. De ouders mogen volgens de huidige 
wetgeving in principe in de woning blijven wonen ook al voldoen zij niet aan de rationele bezetting van de 
woning.  

   
Een eerste screening geeft aan dat 50% van de huurders van de wijken Kerkhovenakkerlaan en 
Molenakker ouder zijn dan 55 jaar. 32 

   
Huurders vragen zelf regelmatig om intern binnen de huisvestingsmaatschappij te kunnen verhuizen 
(‘muteren’) naar een kleinere woning of appartement, die bovendien beter is aangepast aan de 
woonnoden die zij hebben op latere leeftijd. Wanneer deze oudere huurders zonder kinderen vlot kunnen 
verhuizen naar kleinere woningen of appartementen die beantwoorden aan de rationele bezetting en die 
bovendien rekening houden met de noden van hun hogere leeftijd (gelijkvloers, lift, 
rolstoeltoegankelijkheid, m.a.w. levenslang en aanpasbaar wonen), komen er meer woningen vrij voor 
jonge gezinnen met kinderen.  

   
Momenteel beschikt SHM De Voorkempen echter niet over voldoende kleinere appartementen of 
woningen om de verhuisbeweging van deze oudere huurders te kunnen anticiperen. Door het realiseren 
van bijkomende sociale appartementen of woningen met 1 of 2 slaapkamers, bij voorkeur aangepast aan 
levenslang en aanpasbaar wonen (zoals bijvoorbeeld de woningen aan Vormelingen), kan de 
huisvestingsmaatschappij de doorstroming van oudere huurders zonder kinderen naar een woning die 
voldoet aan hun rationele bezetting, vlotter doen verlopen. Hierdoor komen er sneller eengezinswoningen 
vrij en kunnen jonge gezinnen met kinderen die op de wachtlijst staan, sneller in aanmerking komen voor 

                                            
32

 Info van SHM De Voorkempen 
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een toewijzing van een eengezinswoning. Door het creëren van meer woningen voor ouderen, zal de 
interne flow van verhuisbewegingen van deze groep er dus uiteindelijk voor zorgen dat gezinnen met 
kinderen meer kansen hebben voor een toewijzing van een sociale huurwoning.  
 
Door een directe actie te ondernemen voor de doelgroep van de ouderen helpen we dus indirect ook de 
jonge gezinnen.  
Verder anticipeert de gemeente Brecht graag om de nakende aangroei van de groep oudere kandidaat-
huurders op de wachtlijsten van de huisvestingsmaatschappij. 

 

5. Financiële vooruitzichten voor ouderen 
 

131 personen ontvangen in 2010 een inkomensgarantie voor ouderen, we merken een markante stijging 
op vanaf  2006. Uit de tabel “65+ leeftijdscategorie en projectie” onder 2.4 blijkt nochtans geen 
fundamentele piek of stijging in het aandeel 65+ in het Brechtse bevolkingsaantal.33 
 

  2002 2004 2006 2008 2010 

Brecht 86 90 88 115 131 

Evolutie van de IGO 100,00 104,65 102,33 133,72 152,33 

 
Op basis van de EU-SILC-enquête 2011 (is een statistiek naar inkomens en levensomstandigheden, 

georganiseerd door de FOD Economie), over de inkomens van 20010, blijkt dat 21% van de Belgische 

bevolking een armoederisico loopt. Dit betekent dat hun beschikbaar inkomen lager ligt dan de 
armoededrempel  die voor 2007 899 euro per maand bedraagt.  
Binnen de leeftijdsgroep 65-plusser bedraagt dit 21,6 %. De meest kwetsbare ouderen zijn vrouwen, 
hoogbejaarden en alleenstaanden. Uit de verdeling van de bevolking volgens sociaaleconomisch statuut 
blijkt dat 1 gepensioneerde op 5 een armoederisico loopt.34 
 

6. Motiveer de keuze van het voorbehouden patrimonium (ligging, aard van 
de woning,…) 
 
Bij de realisatie van bijkomende sociale woningen zijn we  voldoende  
alert voor de inplanting, de woontypologieën en woonbehoeften van de  
toekomst; zo is er bijvoorbeeld meer nood zijn aan aangepaste  
eenpersoonswoningen.  
De nieuwgebouwde woningen zullen daarom aangepast zijn aan de  
specifieke noden van ouderen: 11 appartementen  liggen op het gelijk- 
vloers, 8 bevinden zich op de 1ste verdieping en zijn bereikbaar met de  
lift,  de deuren zijn breder dan standaard, er zijn geen drempels,  
aangepast sanitair: instapdouche, aangepaste keuken: onderrijdbaar  
met rolstoel. 
De woningen zijn gelegen in de buurt van de dorpskern van  
Sint-Lenaarts. Vlakbij bushaltes van De Lijn, de kerk en lokale  
buurtwinkels. 
 
De overige 35 woningen liggen zijn eveneens aangepast aan noden en behoeften van ouderen en 
eventuele rolstoelgebruikers. 
 

                                            
33 Bron: WBP 2014 – 2019 
34

 Bron: http://statbel.fgov.be/nl/binaries/CP_SILC2011_nl_tcm325-201870.pdf– Federale Overheid 
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7. Eventuele flankerende maatregelen ten behoeve van de doelgroep 
 
Gemeentelijke toelage voor mantelzorg:  
 
De gemeente Brecht voorziet een Sociaal Medische Toelage voor personen ouder dan 21 jaar met een 
erkenning van 66 % handicap én de daarbij horende uitkering (van mutualiteit, van 
arbeidsongevallenfonds, tegemoetkoming hulp aan bejaarden, inkomensvervangende tegemoetkoming, 
integratietegemoetkoming). 
 
Het OCMW biedt binnen de gemeente een ruim aanbod aan ondersteunende diensten, waar 
senioren beroep op kunnen doen.  
 

De dienstencentra bieden naast vorming, recreatie en informatie een ruime waaier aan dienstverlening 
aan. Alle georganiseerde activiteiten en diensten beogen volgend doel, namelijk de Brechtse ouderen zo 
lang en zo aangenaam mogelijk (zelfstandig) thuis laten wonen.  

 
De gemeente Brecht telt twee dienstencentra:  
 
 

DC Het Sluisken in Brecht Centrum (Gasthuisstraat 11) 
 
 Openingsuren cafetaria's Sluisken:9 uur - 16.30 
 Sluisken: weekend en feestdagen 13.30 - 16.30 
 maaltijden: start om 12 uur 

 
 Vaste activiteiten Het Sluisken 

o maandagnamiddag: petanque 
o dinsdagochtend: line dance / turnen 
o dinsdagnamiddag: biljart 
o woensdagnamiddag: Plezant Kliekske (samenkomst alleenstaanden) 
o donderdagnamiddag: hobbyclub 
o laatste donderdag van de maand: bingo 
o 3e woensdag van de maand: gebaknamiddag 
o vrijdagnamiddag: petanque / darts 

 
 

DC De Lindenboom in Sint-Job-in-‘t-Goor (Kerklei) 
 
 Openingsuren cafetaria’s De Lindenboom: 9 uur - 16.30 
 maaltijden: start om 12 uur 

 
 Vaste activiteiten De Lindeboom 

o maandagnamiddag: hobbyclub 
o dinsdagochtend: yoga / turnen 
o dinsdagnamiddag: kaarten 
o woensdagnamiddag: kaarten 
o vrijdagnamiddag: hobbyclub 
o derde donderdag van de maand: bingo 
o wandelen fietsen, gezelschapsspelen, infonamiddagen, uitstappen... en een ruim aanbod 

aan eenmalige activiteiten 

 
 
Cafetaria: maandag tot vrijdag telkens 9 uur tot 16.30 uur, 
zaterdag, zondag en feestdagen (enkel in Het Sluisken) telkens van 13.30 uur tot 16.30 uur. 
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Dieet- en voedingsadvies: de diëtiste is elke derde maandag van de maand, telkens van 14 uur tot 16 
uur, in Het Sluisken. Vooraf telefonisch een afspraak maken is noodzakelijk.   
 
Ergotherapeut aan huis: voel je je niet meer veilig in je huis of worden alledaagse handelingen wat 
moeilijker, dan kan gratis een ergotherapeut aan huis komen en je tips geven over hoe zo zelfstandig en 
veilig mogelijk te blijven functioneren. 
 
Hulp bij nemen van een bad: vooraf telefonisch een afspraak maken is nodig. De kostprijs voor deze 
hulpverlening werd vastgesteld op € 5,35. 
Informatiebalie: voor vragen of informatie allerhande kan men hier terecht op maandag, woensdag 
en vrijdag telkens van 9 uur tot 12 uur of telefonisch. 
Juridisch advies: vooraf telefonisch een afspraak maken is noodzakelijk. 
Kapper: vooraf telefonisch een afspraak maken is noodzakelijk: 03 330 11 20 (enkel in Het 
Sluisken). 
Maaltijden aan huis of in het dienstencentrum: 1 dag vooraf bestellen is noodzakelijk. De kostprijs van 
een maaltijd is inkomengebonden – maximumprijs is € 7. 
 
MinderMobielenCentrale en Handicar: vervoersdienst voor minder mobiele personen en 
rolstoelgebruikers.  
 
Thuishulp: bij bemiddeling voor poetshulp en / of gezinshulp voor ouderen of tussenkomst bij een 
oppasdienst neem contact op met de dienstencentra. 
 
Wasmachine en droogkast: wassen kost € 1,8 en drogen kost € 1,2. Graag vooraf een afspraak 
maken in het cafetaria (enkel in Het Sluisken). 
 

8. Uitvoering door SHM De Voorkempen 
 
SHM De Voorkempen zal de uitvoering van de voorrang moeten toepassen op de woningen die hiertoe 
worden aangeduid. 
De voorrangsregels met betrekking tot de lokale binding zoals beschreven in het lokaal toewijzings-
reglement gelden ook voor het doelgroepenplan “ouderen”.  
 

9. Waar zal het lokaal toewijzingsreglement worden toegepast? 
 

- P Verberne 6:  een ééngezinswoning met 1 slaapkamer. 
- P Verberne 7 :  een ééngezinswoning met 1 slaapkamer. 
- R Van Ostaeyen 47 :  een ééngezinswoning met 1 slaapkamer. 
- R Van Ostaeyen 48 :  een ééngezinswoning met 1 slaapkamer. 
- R Van Ostaeyen 10 :  een ééngezinswoning met 1 slaapkamer. 
- R Van Ostaeyen 28 :  een ééngezinswoning met 1 slaapkamer. 
- Kerkhovenakkerlaan D02/glv : een appartement met 2 slaapkamers. 
- Kerkhovenakkerlaan B36/glv : een appartement met 2 slaapkamers. 
- Kerkhovenakkerlaan D27/glv : een appartement met 2 slaapkamers. 
- Korte Nieuwstraat 41/0: een appartement met 1 slaapkamer. 
- Vrijwilligersstraat 3/0 : een appartement met 1 slaapkamer. 
- Vrijwilligersstraat 4/0 : een appartement met 1 slaapkamer. 
- Vrijwilligersstraat 5/0 : een appartement met 1 slaapkamer. 
- Vrijwilligersstraat 7/0 : een appartement met 1 slaapkamer. 
- Vrijwilligersstraat 13/0 : een appartement met 1 slaapkamer. 
- Brugstraat 205/glv l: een appartement met 2 slaapkamer.  
- Brugstraat 205 glv r : een appartement met 2 slaapkamer. 
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- Nollekensweg 70/glv l : een appartement met 2 slaapkamer. 
- Nollekensweg 70/1l : een appartement met 2 slaapkamer. 
- Nollekensweg 70/2l : een appartement met 2 slaapkamer. 
- Nollekensweg 70/glv r : een appartement met 2 slaapkamer. 
- Nollekensweg 70/1r : een appartement met 2 slaapkamer. 
- Nollekensweg 70/2r : een appartement met 2 slaapkamer. 
- Nollekensweg 72/glv l : een appartement met 2 slaapkamer. 
- Nollekensweg 72/1l : een appartement met 2 slaapkamer. 
- Nollekensweg 72/2l : een appartement met 2 slaapkamer. 
- Nollekensweg 72/glv r : een appartement met 2 slaapkamer. 
- Nollekensweg 72/1r : een appartement met 2 slaapkamer. 
- Nollekensweg 72/2r : een appartement met 2 slaapkamer. 
- Nollekensweg 74/glv l : een appartement met 2 slaapkamer. 
- Nollekensweg 74/1l : een appartement met 2 slaapkamer. 
- Nollekensweg 74/2l : een appartement met 2 slaapkamer. 
- Nollekensweg 74/glv r : een appartement met 2 slaapkamer. 
- Nollekensweg 74/1r : een appartement met 2 slaapkamer. 
- Nollekensweg 74/2r : een appartement met 2 slaapkamer. 
-     19 appartementen, allen met 1 slaapkamer 

 Vormelingen 1/ GV 1 

 Vormelingen 2/ GV 1 

 Vormelingen 2/ GV 2 

 Vormelingen 3/ GV 1 

 Vormelingen 3/ GV 2 

 Vormelingen 3/ GV 3 

 Vormelingen 3/ GV 4 

 Vormelingen 4/ GV 1 

 Vormelingen 4/ GV 2 

 Vormelingen 4/ GV 3  

 Vormelingen 4/ GV 4 

 Vormelingen 1/ 1V 1 

 Vormelingen 1/ 1V 2 

 Vormelingen 1/ 1V 3 

 Vormelingen 2/ 1V 1 

 Vormelingen 2/ 1V 2 

 Vormelingen 3/ 1V 1 

 Vormelingen 3/ 1V 2 

 Vormelingen 3/ 1V 3 
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DOELGROEPENPLAN 

JONGEREN MET EEN BEPERKING IN EEN PROJECT BEGELEID WONEN 
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1. Omschrijving van de doelgroep 
 
Een tweede doelgroep die in Becht specifieke problemen ondervindt 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 huurwoningen wil toewijzen, wordt als volgt gedefinieerd: 
 

Personen met een handicap: 

 die zich in de leeftijdscategorie 18 – 25 jarigen bevinden; 

 die minstens over een erkenning van het VAPH of een Persoonlijk Assistentie Budget van 
het VAPH beschikken (of een andere vorm van persoonsvolgende financiering) 

 diebehoren tot de doelgroep stelsel van begeleid wonen, beschermd/geïntegreerd wonen of 
tehuis werkenden;  

 waarbij de zorgvrager overdag een dagbesteding heeft of gaat werken;  

 waarbij de dagelijkse ondersteuning eerder een toezichthoudend karakter heeft die zich 
richt op het bijsturen en activeren van de zorgvrager;  

 die begeleid wensen te worden door een daartoe erkende VAPH-voorziening of dienst, 
zoals OC Clara Fey. 

 
 

2. De specifieke woonnood van de doelgroep in de gemeente 
 

http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=SphqTFMhGO9qGM&tbnid=7TY4rkPTn4oIwM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.cartoon-productions.be/?p=22128&ei=yVXWU4OAA8j8ygPo64H4Cw&psig=AFQjCNHcAyO8MsBxikrbkiSRVJSIAVNaOw&ust=1406641993129919
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Huidige situatie  
Welzijnsorganisaties zoals OC Clara Fey (OCCF) zijn onder meer actief op het gebied van 
woonondersteuning voor jongvolwassenen (18 – 25 jarigen).  
 
Voor hun 18 jaar wordt er met de kanidaat-huurders gewerkt  aan vaardigheden en attitudes, nodig om op 
eigen benen te staat. De kandidaten wonen dan nog in een leefgroep met wel 15 andere jongeren. Hier 
kunnen ze onvoldoende trainen op zelfstandig wonen.  
Gevolg: uitval, schulden etc. waarna ze op volwassen leeftijd met een hele berg negatieve ervaringen 
terug moeten aankloppen bij een voorziening. 
 
We hopen met dit traject de belasting van problematische trajecten te beperken (wat ook voelbaar moet 
worden voor reguliere dienstverlening binnen de gemeente (OCMW, politie etc.) 
 
Na hun 18de verjaardag komen ze in aanmerking voor sociale huisvesting met een begeleiding vanuit bv. 
OCCF met een frequentie van 1 a 2 per week , Er bestaat m.a.w.  de mogelijkheid om in kleine groepjes 
te trainen op zelfstandig wonen; de intensiteit en nabijheid van begeleiding wordt afgebouwd.  
Na dit begeleidingstraject van 3 à 4 jaar stromen ze uit het project en komen ze in aanmerking voor de 
reguliere sociale huisvesting  
 
Er is nood aan begeleide woonopvang voor cliënten in onze gemeente. 
 

3. Visie van huisvestings-en welzijnactoren over de doelgroep en hun 
woonnood 
 

3.1 Visie wonen lokaal bestuur 
 
De diensten die begeleid zelfstandig wonen binnen onze gemeente organiseren, vragen aandacht voor de 
moeilijke en te dure huisvesting voor alleenwonende jongeren.  
 

De samenleving heeft een verantwoordelijkheid in het scheppen van kansen 
voor deze jongeren. Noodgedwongen staan ze er immers op (te) jonge 
leeftijd alleen voor. 
Door jongeren  te begeleiden in hun woonsituatie versterk je hun vermogen 
om bewust en kritisch te handelen op hun weg naar zelfstandig 
wonen. Geheel op eigen houtje en zonder uitgebreide ondersteuning is het 
voor deze jongeren nagenoeg onmogelijk om (zonder kleerscheuren) hun 
weg te vinden op de woningmarkt.  

 
Het is nodig om de kwaliteit van wonen voor deze jongeren te bewaken, als gemeente willen we zelf een 
betaalbaar aanbod creëren in het kader van huisvesting voor jonge mensen die moeten starten. We 
reserveren een aantal sociale huurwoningen voor jongeren begeleid worden in zelfstandig wonen. Het zijn 
doorgangswoningen verspreid over het ganse patrimonium van SHM De Voorkempen in Brecht. Ze 
bieden jongeren de kans op een betaalbare manier te starten en zich van daaruit verder te oriënteren 
naar de private markt. 
 
Er is een nijpend tekort aan betaalbare huisvesting op maat van de alleenstaande jongeren. Sociale 
huisvesting is een van de sleutels die betaalbaar wonen mogelijk kan maken. Dit maakt kansengroepen 
en niet in het minst begeleid zelfstandig alleenwonende jongeren minder kwetsbaar voor excessen 
wanneer ze de eerste stappen naar zelfstandigheid zetten. 
 
In het woonbeleidsplan 2014-2019 vertaalt zich dit in de volgende strategische doelstelling en acties:  
 
  O.D. 1.4 Opmaak van een  lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. 
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Actie 1.4.1  Onderzoeken of een lokaal toewijzingsreglement aangewezen is om specifieke  

doelgroepen met een woonnood voorrang te kunnen verlenen in sociale woningen; en 
mits positief dit lokaal toewijzingsreglement opstellen en uitvoeren.   

 
Momenteel zijn er in Brecht contacten met OC Clara Fey. Zowel bij het lokale bestuur als bij Clara Fey is 
de interesse groot om woongelegenheid voor deze jongeren te realiseren.  
 

3.2 SHM De Voorkempen 
 
Nijverheidsstraat 3, 2960 Sint-Job-In’t-Goor 
In de sociale huursector is er op dit ogenblik geen specifiek woonaanbod voor jongeren in een project 
begeleid wonen. De Voorkempen heeft in 2010 op de wachtlijst 7 personen jonger dan 21 jaar staan, in 
2012 waren dat er 0. In 2011 wezen zij geen woning toe aan kandidaten jonger dan 21 jaar, in 2013 
werden 2 woningen toegewezen. 
 

3.3 SHM De Ideale Woning 
 
Diksmuidelaan 276, 2600 Berchem 
De kerntaak van een sociale huisvestingsmaatschappij bestaat uit het ter beschikking stellen van een 
voldoende aantal kwaliteitsvolle woningen tegen betaalbare huurprijzen. Hierbij met voldoende aandacht 
voor de evolutie van de maatschappij (integratie van personen met een handicap, levenslang en 
aanpasbaar wonen voor ouderen) de gezinssamenstellingen en de vergrijzing van de bevolking. 

3.4 SVK Het SaS 
 
Nijverheidsstraat 3, 2960 Sint-Job-In’t-Goor 
Een sociaal verhuurkantoor (SVK) huurt woningen van particulieren op de private huurmarkt om deze 
door te verhuren aan maatschappelijk kwetsbare mensen. Het SVK spreekt met de eigenaar een redelijke 
huurprijs af en biedt in ruil een aantal diensten aan: het op zoek gaan naar huurders, huur betalen, 
opstellen van huurcontracten, onderhoud en herstellingen aan de woning opvolgen…  
 

3.5 OC Clara Fey 
 
Bethaniënlei 5, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor 
O.C. Clara Fey streeft ernaar een ondersteuningscentrum te zijn ten dienste van personen met 
verstandelijke beperkingen en/of bijkomende ondersteuningsnoden, hun gezin en naaste betrokkenen. De 
cliënt kan naargelang zijn ondersteuningsnood beroep doen op ons aanbod om zijn ontwikkeling, 
persoonlijke welzijn en algemeen functioneren te bevorderen. 
Het orthopedagogisch centrum is vragende partij om het project begeleid zelfstandig wonen uit te breiden. 
Ze willen vermijden dat jongeren al op hun achttiende weggaan zonder begeleiding. 
Jongeren die instappen moeten minstens 18 jaar zijn, een dagbesteding hebben zoals naar school gaan 
of begeleid werken, en zelfstandig het openbaar vervoer kunnen nemen. Verder moeten ze kunnen 
koken, wassen, strijken, zichzelf verzorgen en hun kamer onderhouden. 

 

Lokaal Woonoverleg en andere adviesraden. 
 
Het LTR en de doelgroepenplannen wordt ter kennisgave overgemaakt aan de GECORO, de Raad voor 
Gezondheid en Welzijn en de Ouderenadviesraad. Een niet bindend advies wordt door deze raden  
aangeleverd. 
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Het wordt ook ter advies aan de lokaal woonoverleg voorgelegd. Er wordt gevraagd eventuele 
opmerkingen over te maken tijdens de vergadering van 17 september 2015.  

Daarna zal het doelgroepenplan als goedgekeurd worden beschouwd. 

4. Eventuele flankerende maatregelen ten behoeve van deze doelgroep 

 

4.1 Gemeentelijke toelage 
 
De gemeente Brecht voorziet 2 soorten toelagen voor personen met een handicap: 
 
Sociaal medische toelage (aanvraag) 
Voor personen ouder dan 21 jaar met een erkenning van 66 % handicap én de daarbij horende uitkering 
(van mutualiteit, van arbeidsongevallenfonds, tegemoetkoming hulp aan bejaarden, 
inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming). 
 
Sociaal pedagogische toelage (aanvraag) 
Voor personen jonger dan 21 jaar met verhoogde kinderbijslag met een erkenning van 66 % handicap. 
 
De toelage bedraagt 210 euro en ontvangt men 1 keer per jaar.   
 

4.2 Katholieke Vereniging voor Gehandicapten 
 
De KVG-groep is er voor mensen met een handicap, ouders,  
partners, broers en zussen, vrijwilligers met en zonder handicap  
en professionelen die personen met een handicap begeleiden.  
Als beweging van personen met een handicap streeft de KVG- 
groep naar ‘kwaliteit van bestaan’ en naar een inclusieve  
samenleving waaraan mensen met een handicap evenwaardig deelnemen. Hun eigenheid bestaat erin 
dat zij - vanuit die ambitie - eigentijdse begrippen als emancipatie, zelfbeschikkingsrecht, actief 
burgerschap, participatie, kwaliteit van bestaan, inclusie, ... een invulling geven vanuit de concrete 
praktijk, vanuit het dagdagelijks contact met mensen met verschillende handicaps en hun netwerk. 
 

4.3 Inkomensvervangende tegemoetkoming / integratietegemoetkoming 
 
De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) wordt toegekend aan personen met een handicap 
tussen 21 en 65 jaar van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn 
verdienvermogen heeft verminderd tot 1/3de of minder van wat een valide persoon op de arbeidsmarkt 
kan verdienen. De beschutte tewerkstelling wordt niet tot die algemene arbeidsmarkt gerekend.  
 
De integratietegemoetkoming (IT) wordt toegekend aan de persoon met een handicap tussen 21 en 65 
jaar van wie een gebrek aan of vermindering van zelfredzaamheid is vastgesteld. 
Wie  jonger is dan 21 jaar die gehuwd is of was of die 1 of meer kinderen ten laste heeft, kan eveneens 
een aanvraag indienen.  
Ook een persoon met een handicap jongers dan 21 jaar kan in aanmerking komen op voorwaarde dat is 
vastgesteld dat de handicap is ontstaan nadat hij opgehouden heeft rechtgevend te zijn op 
kinderbijslagen. 
 
Aanvragen voor de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming kunnen alleen worden 
aangevraagd bij het gemeentebestuur.  
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Binnen de gemeente zijn een groot aantal initiatieven en organisaties voor personen met een 
handicap aanwezig (zie punt 3.4), die zowel op het vlak van huisvesting, tewerkstelling als andere 
ondersteuning actief zijn.  
Binnen dit toeleidingsproject kunnen de bewoners beroep doen op een breed palet aan psychosociale 
dienstverlening en ADL-ondersteuning (activiteiten dagelijks leven). De beoogde doelgroep stroomt nu 
reeds binnen in de sociale huisvesting zonder een begeleidings- en opvolgtraject waardoor het aantal 
problemen en vragen tot ondersteuning groot is, geregeld met uitval tot gevolg. Via een individueel 
voortraject (training in verschillende woonvormen binnen trainingswoningen van zorgvoorzieningen uit de 
omgeving) en een intensieve begeleiding tijdens de eerste jaren van het individueel wonen binnen de 
sociale huisvesting willen we de bewoners een hoge graad van zelfstandigheid bijbrengen. Enerzijds door 
het aanleren van vaardigheden en attituden, anderzijds door het uitbouwen van een netwerk rondom de 
bewoner. Zorgvoorzieningen uit de omgeving treden op als  gespecialiseerde zorgverstrekker voor 
personen met een verstandelijke beperking en bijkomende problematieken. Doelstelling is om deze 
gespecialiseerde zorg gradueel af te bouwen zodat uiteindelijk alleen de rechtstreeks toegankelijke en 
reguliere dienstverlening volstaat.  
   
Personen met een handicap kunnen daarnaast ook beroep doen op de dienstverlening van het OCMW:  
   

 Wie klussen aan en rond zijn of haar woning niet meer uitvoeren, kan beroep doen op de 
klusjesdienst: tuinonderhoud (gras maaien, struiken snoeien, …); kleine herstellingen in en rond 
het huis (kapotte schakelaars, sanitair ontstoppen, …); schilderen, behangen,….  

 Het OCMW bemiddelt bij de levering van warme maaltijden aan huis voor mensen die erom 
vragen of biedt de mogelijkheid tot het nuttigen van een warme maaltijd is één van de diensten 
van de dienstencentra.  

 In samenwerking met vrijwilligers werd de Minder Mobielen Centrale (MMC) opgericht. Minder 
mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen een beroep doen op 
de Minder Mobielen Centrale. Je kan een rit aanvragen onder andere om familie te bezoeken, om 
deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, om boodschappen te doen, om naar de dokter te 
gaan. Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen,...) is echter niet mogelijk.  

 De poets en thuiszorgdiensten kunnen inspringen bij het onderhoud van de woning en 
ondersteuning van de huishoudelijke taken. Deze dienstverlening wordt via bemiddeling door het 
OCMW opgestart vanuit de reguliere thuiszorgdiensten.  
 

5. Uitvoering door SHM De Voorkempen 
 
SHM De Voorkempen zal de uitvoering van de voorrang moeten toepassen op de woningen die hiertoe 
worden aangeduid. 
De voorrangsregels met betrekking tot de lokale binding zoals beschreven in het lokaal toewijzings -
reglement gelden ook voor de doelgroep “personen met een beperking in een project begeleid wonen”.  
 

6. Waar zal het lokaal toewijzingsreglement worden toegepast? 
 
De SHM zal elke 4e toewijzing die voldoet aan de rationele bezetting voorbehouden voor een kandidaat-
huurder uit de doelgroep en dit met een maximum van 16 woningen.  
De toewijzingen zullen verspreid over het ganse patrimonium SHM De Voorkempen in de gemeente 
Brecht gebeuren. 
Wanneer op moment van toewijzing niemand uit deze doelgroep beschikbaar is, wordt de woning 
toegewezen aan een andere kandidaat ingeschreven op de wachtlijst van de SHM. 
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DOELGROEPENPLAN  

PERSONEN MET EEN NIET-AANGEBOREN BEPERKING 
EN EEN PERMANENTE ZORGNOOD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

66 

 
 
 

1. Omschrijving van de doelgroep 
 
Een derde doelgroep die in Becht specifieke problemen ondervindt 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 huurwoningen wil toewijzen, wordt als volgt gedefinieerd: 
 

Personen ouder dan veertig maar jonger dan zeventig met een toegekend Persoonlijk Assistentie 
Budget (of andere vorm van persoonsvolgende financiering) met een locomotorische en/of andere 
lichamelijke beperkingen ten gevolge van ongeval, ziekte of letsels opgelopen tijdens de 
levensloop die niet meer (voldoende) revalideerbaar of zelfs degeneratief zijn; 
en waarvan de actuele (huur)woning niet of onvoldoende aangepast is aan de hoger genoemde 
beperkingen; 
Betrokkenen moeten - om zo autonoom mogelijk te kunnen blijven wonen - permanent beroep 
kunnen doen op hulp van derden (thuisverpleging, gezinszorg, poetshulp, verstrekking van warme 
maaltijden, aansluiting op oproepsysteem, enz...). 

 

2. Prevalentiecijfers  
 
De omschrijving van de beoogde doelgroep in hoofding is op zich niet eenvoudig, o.a. omdat er met de 
andere gedefinieerde doelgroepen (ouderen, jongeren met een beperking, e.a.) steeds overlappingen 
kunnen zijn. 
Om toch een (gedeeltelijke) inzage  te krijgen in aantallen, leeftijden en problematiek,  is er informatie 
opgevraagd bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Deze informatie werd 
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opgevraagd bij Pieter Verlé, Coördinator inschrijvingsprocedure, procesmanagement & rapportering 
(IDB). Het betreft informatie over inwoners van Brecht die een PAB (Persoonlijk Assistentie Budget) 
hebben. 
Aan de hand van de door hem toegestuurde Excel-tabel  hebben we een aantal kerngegevens trachten te 
extraheren en er een aantal (voorlopige) conclusies aan gekoppeld. 

 
In totaal hebben op datum van juni 2014 63 personen een PAB. De beperkingen die recht geven op een 
toekenning van een PAB kunnen onderverdeeld worden in drie relatief grote deelgroepen waarbij een 
locomotorische en andere lichamelijke  aandoeningen samen kunnen genomen worden in één groep, 
autismespectrumstoornissen en mentale problemen (al dan niet diep of matig)  in een tweede groep 
onderverdeeld kunnen worden en een relatief kleine (rest)groep met visuele beperking, problemen met 
stem en/of spraak en een enkeling die omwille van een psychiatrische problematiek een PAB heeft 
gekregen. 
 
De leeftijd varieert van de jongste 13 jaar tot de oudste 73 met een ruime vertegenwoordiging van de 
leeftijdsgroep 18 tot 60 jarigen (51 personen). 
 
In de leeftijdsgroep jonger dan 18 jaar (5 personen) gaat het in hoofdzaak over jongeren met 
autismespectrumstoornissen  en/of mentale beperkingen. Redelijkerwijs kan men aannemen dat deze 
groep hetzij thuis, hetzij in een aangepaste voorziening wordt opgevangen. Aangezien de tabel van het 
VAPH niet voorzien is van rijksregisternummers, kan er geen exclusie gemaakt worden met de gegevens 
van o.a. Clara Fey. Evenmin kan hun huidige woonomstandigheid onderzocht worden aan de hand van 
het bevolkingsregister van de gemeente. Wij gaan ervan uit dat deze (beperkte) groep vooral mee in 
ogenschouw wordt genomen met de mogelijke aangepaste woonbehoeften van de groep gehandicapten. 
 
Een veel belangrijkere leeftijdgroep betreft de categorie 18+  tot 60-jarigen. Wij focussen daarbij vooral  
op het aandeel van de locomotorische en andere lichamelijke beperkingen die aanleiding geven tot de 
toekennen van een PAB (in totaal 22 personen). Opvang en woonbehoeften van het aandeel personen 
met een mentale beperking en/of autismespectrumstoornissen  (21 personen) zullen vooral gekend zijn 
via de gepaste voorzieningen (o.a. Clara Fey) en moeten in het peilen naar woon en zorgbehoefte van 
personen met een PAB niet in deze doelgroep ondergebracht worden. Het zou de schijnbare (potentiële) 
nood aan aangepaste woningen met een goed bereikbare zorgverlening vertekenen. 
Voor de jongere leeftijdgroep zijn er 10 personen met een locomotorische en/of andere lichamelijke 
beperking, in de oudere groep 12. 
 

3. De specifieke woonnood van de doelgroep in de gemeente 
 
We maken binnen grote leeftijdsgroep best onderscheid tussen 18+ tot 40 en 40+ en 60-jarigen. De 
schijnbaar arbitraire indeling heeft een achterliggend motief.  
 
Van de jongere groep kan redelijkerwijs aangenomen worden dat er nog relatief valide ouders zijn die in 
opvang en huisvesting  zouden kunnen voorzien.  
Voor de groep 40+ ers wordt dat met de toenemende leeftijd van de ouder minder waarschijnlijk. De aard 
van hun aandoening maakt dat vooral voor potentiële kandidaten uit deze groep een aan hun 
beperkingen aangepaste woning  (toegankelijkheid, aangepast sanitair, domotica, e.a.) dient gecreëerd te 
worden. 
 
De groep 60+ inwoners met een hierboven beschreven aandoening zou in de huidige regelgeving van het 
Woonzorg decreet pas vanaf 65 jaar toegang kunnen krijgen tot opvang in een woon- zorgcentrum en/of 
serviceflat/assistentiewoning. Voor opname in een woon- zorgcentrum dient men bovendien een zeer 
grote zorgafhankelijkheid te  hebben (minimaal afhankelijksscore B op de Katz-schaal of een gekende en 
gedocumenteerde diagnose van dementie).  
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De lichamelijke beperkingen zijn vaak restletsels na een cerebro-vasulair accident (CVA)  die niet meer 
(verder) revalideerbaar zijn en waardoor men zich  in de vertrouwde woning niet (meer) kan handhaven 
(vb. appartement op een hoger gelegen niveau zonder lift, bad- en slaapkamers op de bovenverdieping, 
te smalle deuren, trappen ,e.a.).  
 
Zorgafhankelijke  inwoners, ouder dan 40 maar jonger dan 70 jaar met vooral lichamelijke beperkingen en 
locomotorische stoornissen hebben een aangepaste woonvorm nodig die gezien hun permanente 
zorgafhankelijkheid gemakkelijk(er) vlot toegankelijke hulp behoeven om een relatief zelfstandig leven te 
kunnen leiden. 
 

4.  Visie van huisvestings-en welzijnsactoren over de doelgroep en hun 
woonnood 
 

4.1   Visie wonen lokaal bestuur 

 
  O.D. 1.4 Opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. 
 

Actie 1.4.1  Onderzoeken of een lokaal toewijzingsreglement aangewezen is om specifieke  
doelgroepen met een woonnood voorrang te kunnen verlenen in sociale woningen; en 
mits positief dit lokaal toewijzingsreglement opstellen en uitvoeren.   

 
Uit gesprekken met de voorzitter van het OCMW en de directeur van WZC Sint Maria, blijkt dat personen 
uit de omschreven doelgroep problemen ondervinden bij het vinden van betaalbare, aangepaste 
woningen. Zelfstandig wonen, een eigen huis met een eigen voordeur, is hierdoor vaak niet mogelijk 
 

 4.2   SHM De Voorkempen 

 
Nijverheidsstraat 3, 2960 Sint-Job-In’t-Goor. 
In de sociale huursector is er op dit ogenblik weinig specifiek woonaanbod voor personen met een fysieke 
en/of mentale handicap. De Voorkempen heeft in 2010 32 personen op de wachtlijst met een beperking 
die wachten op een woning. Dit is bijna 1/10 de van de totale wachtlijst. De afbakening van de 'beperking' 
is hier evenwel niet gelijk aan de omschrijving van deze doelgroep in dit doelgroepenplan (Op de 
wachtlijst van de Voorkempen betreft het voornamelijk fysieke beperkingen). Maar dit cijfer geeft toch 
onmiskenbaar aan dat er nood is aan aangepast patrimonium voor personen met een of andere 
beperking. 
 

4.3   SHM De Ideale Woning 

 
Diksmuidelaan 276, 2600 Berchem. 
De kerntaak van een sociale huisvestingsmaatschappij bestaat uit het ter beschikking stellen van een 
voldoende aantal kwaliteitsvolle woningen tegen betaalbare huurprijzen. Hierbij met voldoende aandacht 
voor de evolutie van de maatschappij (integratie van personen met een handicap, levenslang en 
aanpasbaar wonen voor ouderen) de gezinssamenstellingen en de vergrijzing van de bevolking. 
Voor Brecht zijn er geen kandidaten ingeschreven die een lichamelijke beperking hebben. 

 

4.4   SVK Het SaS 
 
Nijverheidsstraat 3, 2960 Sint-Job-In’t-Goor. 
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Een sociaal verhuurkantoor (SVK) huurt woningen van particulieren op de private huurmarkt om deze 
door te verhuren aan maatschappelijk kwetsbare mensen. Het SVK spreekt met de eigenaar een redelijke 
huurprijs af en biedt in ruil een aantal diensten aan: het op zoek gaan naar huurders, huur betalen, 
opstellen van huurcontracten, onderhoud en herstellingen aan de woning opvolgen…  
 
De woningen ingehuurd door het SVK zijn meestal niet aangepast en geschikt voor de specifieke 
doelgroep. Om deze reden worden er geen woningen van het SVK opgenomen voor de doelgroep 
personen met een handicap. 

 

4.5  OC Clara Fey 
 
Bethaniënlei 5, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor 
O.C. Clara Fey streeft ernaar een ondersteuningscentrum te zijn ten dienste van personen met 
verstandelijke beperkingen en/of bijkomende ondersteuningsnoden, hun gezin en naaste betrokkenen. De 
cliënt kan naargelang zijn ondersteuningsnood beroep doen op ons aanbod om zijn ontwikkeling, 
persoonlijke welzijn en algemeen functioneren te bevorderen. 
 

 4.6  Lokaal Woonoverleg en andere adviesraden 

 
Het LTR en de doelgroepenplannen wordt ter kennisgave overgemaakt aan de GECORO, de Raad voor 
Gezondheid en Welzijn en de Ouderenadviesraad. Een niet bindend advies wordt door deze raden  
aangeleverd. 
Het wordt ook ter advies aan de lokaal woonoverleg voorgelegd. Er wordt gevraagd eventuele 
opmerkingen over te maken tijdens de vergadering van 17 september 2015.  

Daarna zal het doelgroepenplan als goedgekeurd worden beschouwd. 
 

5. Motiveer de keuze van het voorbehouden patrimonium (ligging, aard van 
de woning,…) 
 
De nieuwgebouwde woningen zijn aangepast aan de specifieke noden van personen met een 
permanente zorgnood: 10 appartementen  liggen op het gelijkvloers, 8 bevinden zich op de 1ste verdieping 
en zijn bereikbaar met de lift,  de deuren zijn breder dan standaard, er zijn geen drempels, aangepast 
sanitair: instapdouche, aangepaste keuken: onderrijdbaar met rolstoel. 
De woningen zijn gelegen in de buurt van de dorpskern van Sint-Lenaarts. Vlakbij bushaltes van De Lijn, 
de kerk en lokale buurtwinkels. 
 

6. Eventuele flankerende maatregelen ten behoeve van de doelgroep 
 

6.1 Gemeentelijke toelages 

 
De gemeente Brecht voorziet 2 soorten toelagen voor personen met een handicap: 
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6.1.1 Sociaal medische toelage 
 
Voor personen ouder dan 21 jaar met een erkenning van 66 % handicap én de daarbij horende 
uitkering (van mutualiteit, van arbeidsongevallenfonds, tegemoetkoming hulp aan bejaarden, 
inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming). 

 
6.1.2 Sociaal pedagogische toelage 
 
Voor personen jonger dan 21 jaar met verhoogde kinderbijslag met een erkenning van 66 % 
handicap. 
 
De toelage bedraagt 210 euro en ontvangt men 1 keer per jaar.   
 
 

6.2 Katholieke Vereniging voor Gehandicapten 

De KVG-groep is er voor mensen met een handicap, ouders,  
 partners, broers en zussen, vrijwilligers met en zonder handicap en  
 professionelen die personen met een handicap begeleiden. Als  

beweging van personen met een handicap streeft de KVG-groep 
naar ‘kwaliteit van bestaan’ en naar een inclusieve samenleving 
waaraan mensen met een handicap evenwaardig deelnemen. Hun 
eigenheid bestaat erin dat zij - vanuit die ambitie - eigentijdse 
begrippen als emancipatie, zelfbeschikkingsrecht, actief 
burgerschap, participatie, kwaliteit van bestaan, inclusie, ... een 
invulling geven vanuit de concrete praktijk, vanuit het dagdagelijks 
contact met mensen met verschillende handicaps en hun netwerk. 
 
 
 

6.3 Inkomensvervangende tegemoetkoming / integratietegemoetkoming 
 
De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) wordt toegekend aan personen met een handicap 
tussen 21 en 65 jaar van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn 
verdienvermogen heeft verminderd tot 1/3de of minder van wat een valide persoon op de arbeidsmarkt 
kan verdienen. De beschutte tewerkstelling wordt niet tot die algemene arbeidsmarkt gerekend.  
 
De integratietegemoetkoming (IT) wordt toegekend aan de persoon met een handicap tussen 21 en 65 
jaar van wie een gebrek aan of vermindering van zelfredzaamheid is vastgesteld. 
Wie  jonger is dan 21 jaar die gehuwd is of was of die 1 of meer kinderen ten laste heeft, kan eveneens 
een aanvraag indienen.  
Ook een persoon met een handicap jongers dan 21 jaar kan in aanmerking komen op voorwaarde dat is 
vastgesteld dat de handicap is ontstaan nadat hij opgehouden heeft rechtgevend te zijn op 
kinderbijslagen. 
 
Aanvragen voor de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming kunnen alleen worden 
aangevraagd bij het gemeentebestuur.  
 
Binnen de gemeente zijn een groot aantal initiatieven en organisaties voor personen met een 
handicap aanwezig (zie punt 3.4), die zowel op het vlak van huisvesting, tewerkstelling als andere 
ondersteuning actief zijn.  
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Binnen de gemeente zijn een groot aantal initiatieven en organisaties voor personen met een 
handicap aanwezig (zie punt 3.4), die zowel op het vlak van huisvesting, tewerkstelling als andere 
ondersteuning actief zijn.  
   
Personen met een handicap kunnen daarnaast ook beroep doen op de dienstverlening van het OCMW:  
   

 Wie klussen aan en rond zijn of haar woning niet meer uitvoeren, kan beroep doen op de 
klusjesdienst: tuinonderhoud (gras maaien, struiken snoeien, …); kleine herstellingen in en rond 
het huis (kapotte schakelaars, sanitair ontstoppen, …); schilderen, behangen,….  
 

 Het OCMW bemiddelt bij de levering van warme maaltijden aan huis voor mensen die erom 
vragen of biedt de mogelijkheid tot het nuttigen van een warme maaltijd is één van de diensten 
van de dienstencentra.  
 

 In samenwerking met vrijwilligers werd de Minder Mobielen Centrale (MMC) opgericht. Minder 
mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen een beroep doen op 
de Minder Mobielen Centrale. Je kan een rit aanvragen onder andere om familie te bezoeken, om 
deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, om boodschappen te doen, om naar de dokter te 
gaan. Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen,...) is echter niet mogelijk.  
 

 De poets en thuiszorgdiensten kunnen inspringen bij het onderhoud van de woning en 
ondersteuning van de huishoudelijke taken. Deze dienstverlening wordt via bemiddeling door het 
OCMW opgestart vanuit de reguliere thuiszorgdiensten.  

 

7. Uitvoering door SHM De Voorkempen 
 
De Voorkempen zal de uitvoering van de voorrang moeten toepassen op de woningen die hiertoe worden 
aangeduid. 
De voorrangsregels met betrekking tot de lokale binding zoals beschreven in het lokaal toewijzings-
reglement gelden ook voor de doelgroepenplan “personen met een niet-aangeboren handicap en een 
permanente zorgnood”.  
 

8. Waar zal het lokaal toewijzingsreglement worden toegepast? 
 
De toewijzingen zullen in de woningen van SHM De Voorkempen, gelegen aan Vormelingen in de 
gemeente Brecht gebeuren. 
De SHM zal elke 5de  toewijzing die voldoet aan de rationele bezetting voorbehouden voor een 
kandidaat-huurder uit de doelgroep met een maximum van 4 woningen.  
Wanneer op moment van toewijzing niemand uit deze doelgroep beschikbaar is, wordt de woning 
toegewezen aan een kandidaat uit de doelgroep ouderen ingeschreven op de wachtlijst van de SHM. 


