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Helpt Elkander is een Burgerlijke Vennootschap opgericht onder de vorm van een handelsvennootschap op aandelen 

en ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap 

hebben aangenomen ter griffie van de rechtbank van Koophandel onder het nr. 127. 

 

Op 08.07.1922 werd een burgerlijke vennootschap met de vorm van een C.V. opgericht onder de naam "HELPT 

ELKANDER".   

Sedert 1 november 2006 is de zetel gevestigd te Waregem, Hazepad 1.  

De toenmalige bouwmaatschappij is erkend door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij onder nummer 3410.  

De stichtingsakte werd gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 03.08.1922 onder het nummer 

8417. 
 

Achtereenvolgens zijn de statuten gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld 

- dd. 31.12.1949, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29.01.1950, onder nr. 1707. 

- dd. 22.08.1954, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 03.09.1954, onder nr. 24242. 

- dd. 11.05.1958, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad 02.06.1958, onder nr. 14916. 

- dd. 29.05.1960, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad 23.06.1960, onder nr. 17986. 

- dd. 28.05.1967, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13.07.1967, onder nr. 1794-26. 

- dd. 24.09.1978, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15.11.1978, onder nr. 2338.11. 

- dd. 20.10.1979, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 06.11.1979, onder nr. 1816.18. 

- dd. 24.05.1986, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18.04.1987, onder nr. 870418.441. 

- dd. 25.05.1991, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 02.07.1991, onder nr. 910702.262. 

- door Notaris DUFAUX Thérèse te Waregem, op 15.05.1993, aangaande aanpassing van de statuten aan de wet van 

20.07.1990, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 09.06.1993, onder nr. 930609.339. 

- door Notaris DUFAUX Thérèse te Waregem, op 06.10.2001, aangaande A) omzetting van het kapitaal in Euro en 

kapitaalsverhoging door omzetting beschikbare reserves, B) statutenwijzigingen en C) aanpassing van de statuten 

aan het Wetboek van Vennootschappen, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26.10.2001 onder 

nr. 20011026-765. 

- door Notaris DUFAUX Thérèse te Waregem, op 13.05.2006, aangaande statutenwijziging ingevolge wijziging zetel 

van de vennootschap en aanstelling bedrijfsrevisor, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 

07.06.2006, onder nr. 0093108. 

 

Laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door Meester DESIMPEL Elisabeth, geassocieerd notaris te 

Waregem, op 28.09.2011, aangaande statutenwijziging ingevolge de wetgeving inzake vennootschap met sociaal 

oogmerk en de Vlaamse Wooncode, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14.11.2011 onder nr. 

11171405. 

Op 28 september 2011 vond ten zetel van de huisvestingsmaatschappij een Buitengewone Algemene Vergadering 

plaats, die georganiseerd diende te worden ingevolge de invoegetreding van het Besluit van de Vlaamse Regering tot 

wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende 

voorwaarden en de procedure voor erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de 

procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen, waarbij aan de 

huisvestingsmaatschappijen de verplichting werd opgelegd de statuten aan te passen aan de nieuwe modelstatuten 

opgelegd in voormelde regelgeving tegen uiterlijk 30/06/2012.  

Voornaamste reden van deze statutenwijziging bestond erin een doelswijziging door te voeren waarbij Helpt 

Elkander werd omgevormd van een CVBA naar een CVBA met sociaal oogmerk.  Deze kleine wijzigingen bestonden er 

bijvoorbeeld in, dat de verplichting om de uitnodiging aangetekend aan de aandeelhouders over te maken werd 

geschrapt, dat het uur van aanvang van de jaarlijkse Algemene Vergadering werd vervroegd en dat cfr. art. 24 van 

de statuten, de zitpenningen kunnen aangepast worden, … . 

Met schrijven van 31/08/2011 vanwege het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 

(RWO) werd aan de huisvestingsmaatschappij het Ministerieel Besluit dd. 19.08.2011 houdende goedkeuring van de 

statutenwijziging overgemaakt. 
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Op 27 maart 2014 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpbesluit tot bepaling van de nadere regels met 

betrekking tot beheersaspecten van SHM’s en tot de wijziging van het BVR van 22/10/2010 tot vaststelling van de 

aanvullende voorwaarden ende procedure voor de erkenning als SHM en tot vaststelling van de procedure voor de 

beoordeling van de prestaties van SHM’s goed.  

 

Ter zitting van de Raad van Bestuur van 23 april 2014 werden de bestuurders in kennis gesteld van dit besluit, 

kortweg genaamd het BVR “Beheersaspecten”.  

 

Betrokken besluit bevat nadere regels omtrent volgende zaken: 

- Systeem van interne controle binnen de SHM. 

- Aanwerving en bezoldigingsvoorwaarden van de directeur. 

- Presentiegelden voor de leden van de beheersorganen en de onkostenvergoeding voor de leden van de 

beraadslagende vergaderingen. 

- Wijzigingen aan het besluit van 22/10/2010 mbt voorwaarden en procedure voor de erkenning als sociale 

huisvestingsmaatschappij en de beoordeling van de prestaties van de SHM’s. 

Dit onderdeel bevat bepalingen omtrent het maximaal aantal leden binnen de Raad van Bestuur alsmede een 

verdeelsleutel man/vrouw, alsook omtrent de deskundigheid van de Raad van Bestuur.  

 

Inmiddels keurde de Vlaamse Regering hogervermeld besluit op 16 mei 2014 definitief goed en verscheen dit 

besluit op 12 juni 2014 in het Belgisch Staatsblad.  

Met uitzonderingen van de regelgeving omtrent de wijzigingen mbt het besluit van 22/10/2010, die pas in werking 

treden op 1 januari 2016, is deze nieuwe wetgeving bijgevolg van toepassing vanaf 13/07/2014.  

 

De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) tekende inmiddels een annulatieberoep aan tegen dit 

besluit bij de Raad van State, inzonderheid mbt de aanwerving en bezoldigingsvoorwaarden van de directeur en de 

wijzigingen aan het besluit van 22/10/2010.  

Aan alle leden van de VVH werd gevraagd om in te stappen in deze procedure, waarvan de kosten zullen gedragen 

worden door de VVH. De Raad van Bestuur van Helpt Elkander besliste op 25 juni 2014 om eveneens deel te nemen 

aan de procedure.  37 andere shm’s stapten eveneens in in de procedure.  
 

Niettegenstaande het annulatieberoep is de nieuwe regelgeving inmiddels van kracht en moeten de SHM’s, tot op 

het ogenblik dat er een uitspraak is van de Raad van State voldoen aan de nieuwe regelgeving. Mogelijks zal er in 

2015 nog een Buitengewone Algemene Vergadering georganiseerd moeten worden om te voldoen aan de bepaling 

mbt o.a. het wijzigen van het aantal leden binnen de Raad van Bestuur van Helpt Elkander.  
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1. Aandeelhouders 

Lijst van de aandeelhouders op 31 december 2014: 

(nominale waarde 1 aandeel 12,50 euro; per aandeel dient 3,13 euro (25%) volstort te worden) 

 

 Aandeelhouder Vertegenwoordiger  Aantal aandelen 

1 Stadsbestuur Waregem Vanryckeghem Kurt Waregem  400 

2 Vlaams Gewest   240 

3 Gemeentebestuur Dentergem Degroote Koenraad Dentergem Wakken 200 

4 Stadsbestuur Tielt Vervaeke Veerle Tielt  200 

5 Gemeentebestuur Wielsbeke Abid Rachida Wielsbeke 200 

6 Prov. West Vlaanderen Soens Rik Waregem 180 

7 Gemeentebestuur Ardooie Vande Vyvere Chantal Ardooie 100 

8 Gemeentebestuur Pittem Defreyne Sara Pittem 100 

9 OCMW Waregem Amez Veronique Waregem  100 

10 Verhaeghe Jacques Zultseweg 19 Waregem 46 

11 François Freddy Ruitersdreef 101 Waregem  24 

12 Ostijn Maria Leiestraat 7 Wielsbeke SBV 24 

13 De Coninck Tom Fazantenlaan 9 Waregem  24 

14 Devos Freddy Hoevelaan 36 Waregem SEV 22 

15 Dewaele Christian Potegemstraat 12 bus 2.1 Waregem 21 

16 Deconinck Martine Henri Lebbestraat 108 Waregem  20 

17 De Coninck Willy Abeelstraat 15 Waregem SEV 17 

18 Platteau Alfred Leopoldstraat 48/0101 Avelgem 15 

19 Devrieze Geert Beukenlaan 108 Wielsbeke Ooigem 13 

20 Alg. Christen Coöperatieve Markt 26 Waregem 12 

21 Erven Naert Albert Brugsesteenweg 223 Pittem Egem 12 

22 De Cabooter Raf Beiaardstraat 35 Waregem 11 

23 Iacopucci Pietro Kortrijkseweg 68 Waregem Bev.-Leie 11 

24 Soens Rik Bermkouter 4 Waregem Bev.-Leie 11 

25 Declercq Wim Oosthoekstraat 32 Dentergem 10 

26 Vanlerberghe Annie Vijvedreef 77 Wielsbeke SBV 9 

27 Rogge Pol p.a. F. Verhaeghestr. 1 Waregem 8 

28 De Coninck Filip Seringenstraat 7 Wielsbeke 8 

29 Lahousse Bruno Henri Lebbestraat 45 Waregem 8 

30 Duynslaeger Denis Palingstraat 23 Dentergem Oeselgem 8 

31 De Keukeleire Bart Wakkenstraat 19 Dentergem Markegem 8 

32 Desmet Peter Oscar Verschuerestraat 26 Waregem 6 

33 Kerkhove Joost Schoendalestraat 103 Waregem  SEV 6 

34 Cools Nadine Molenakker 90 Pittem Egem 4 

35 Desmet Gabriël Meulebekesteenweg 45 Dentergem 4 

36 Soenens Krist Kloosterstraat 9 Ardooie 4 

37 Top Maurice Papestuk 1 Harelbeke 4 

38 Vanmeerhaeghe Ivan Tieltstraat 35 Dentergem Markegem 4 

39 De Koker Kathy J. Van Ooststraat 24 Tielt Aarsele 2 

40 HuyghelierStefaan Deinsesteenweg 176 Tielt Aarsele 2 

41 Rosseel Palmer Vierkeerstraat 29 Harelbeke Bavikhove 2 

   TOTAAL 2.100 
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2. Raad van Bestuur 

 

Op 31 december 2014 is de samenstelling van de Raad van Bestuur als volgt: 

1 Dhr. Iacopucci Pietro 

 

Namens Stad Waregem 

Waregem, Kortrijkseweg 68 

Voorzitter  

 

2 Dhr. Himpe Philip 

 

Namens stad Waregem 

Waregem, Jules Haerinckstraat 1 

1° Ondervoorzitter 

 

3 Dhr. De Coninck Filip 

 

Namens gemeente Wielsbeke 

Wielsbeke, Seringenstraat 7 

2° Ondervoorzitter 

 

4 Dhr. Soens Rik 

 

Namens prov. W.-Vlaanderen 

Waregem, Bermkouter 4 

Bestuurder 

5 Mevr. Ravelingien Kathleen 

 

Namens stad Waregem 

Waregem, Hoogmolenstraat 86 

Bestuurder 

6 Mevr. Buyck Marie-Paule 

 

Namens stad Waregem 

Waregem, Kortrijkseweg 284 

Bestuurder 

7 Dhr. Kerkhove Joost 

 

Namens OCMW Waregem 

Waregem, Schoendalestraat 103 

Bestuurder 

8 Mevr. Ostijn Maria 

 

Namens gemeente Wielsbeke 

Wielsbeke, Leiestraat 7 

Bestuurder 

9 Dhr. Duynslaeger Denis 

 

Namens gemeente Dentergem 

Dentergem, Palingstraat 23 

Bestuurder 

10 Dhr. De Keukeleire Bart 

 

Namens gemeente Dentergem 

Dentergem, Wakkenstraat 19 

Bestuurder 

11 Vacant  * Namens stad Tielt Bestuurder 

12 Dhr. Colman Nick 

 

Namens stad Tielt 

Tielt, Diksmuidse Boterweg 14 b5 

Bestuurder 

13 Dhr. Gelaude Peter 

 

Namens gemeente Pittem 

Pittem, Burchtstraat 19bis 

Bestuurder 

14 Mevr. Vereenooghe Ilse 

 

Namens gemeente Ardooie 

Ardooie, Hoogakkerstraat 7 

Bestuurder 

15 Dhr. Declercq Wim 

 

PRIVAAT MANDAAT 

Dentergem, Oosthoekstraat 32 

Bestuurder 

16 Mevr. Deconinck Martine 

 

PRIVAAT MANDAAT 

Waregem, Henri Lebbestraat 108 

Bestuurder 

17 Dhr. De Coninck Tom 

 

PRIVAAT MANDAAT 

Waregem, Fazantenlaan 9 

Bestuurder 

18 Dhr. Vanheusden Patrick 

 

PRIVAAT MANDAAT 

Waregem, Guido Gezellestraat 45 

Bestuurder 

 

19 Dhr. Dewaele Christian 

 

PRIVAAT MANDAAT 

Waregem, Potegemstraat 12 bus 2.1 

Bestuurder 

(*)  Dhr Mehuys Guido, bestuurder namens Stad Tielt, diende op 4 december 2014 zijn ontslag in als bestuurder bij 

Helpt Elkander.  Bijgevolg was op 31 december 2014 één mandaat van lid van de Raad van Bestuur vacant.  Inmiddels 

werd Mevr. Wendy Malego, Straatakker 8 uit Tielt ter zitting van de Raad van Bestuur van 28 januari 2015 

voorlopig benoemd als nieuwe bestuurder in afwachting van bekrachtiging op de Algemene Vergadering. 
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Daar ingevolge de uittredingsbeurt der bestuurders, het mandaat van Dhr. Christian Dewaele, Voorzitter van Helpt 

Elkander sedert 15 juli 2004 op de Algemene Vergadering van 10 mei 2014 kwam te vervallen, werd ter zitting van 

de Raad van Bestuur van 26 maart 2014 overgegaan tot vacant verklaring van het mandaat van Voorzitter.  

Ter zitting van de Raad van Bestuur van 28 mei 2014 werd na geheime stemming overgegaan tot aanstelling van Dhr. 

Pietro Iacopucci, bestuurder namens Stad Waregem, als Voorzitter van de Raad van Bestuur en dit voor de duur van 

zijn mandaat als bestuurder bij de huisvestingsmaatschappij.  

 

Ingevolge de aanstelling van Dhr. Pietro Iacopucci  als Voorzitter werd het mandaat van 1ste Ondervoorzitter ter 

zitting van de Raad van Bestuur van 28 mei vervolgens vacant verklaard.  

Ter zitting van de Raad van Bestuur van 25 juni 2014 werd na geheime stemming, Dhr. Philip Himpe, bestuurder 

namens Stad Waregem, aangesteld als 1ste Ondervoorzitter en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder bij 

de huisvestingsmaatschappij.  

 

Binnen de Raad van Bestuur zijn volgende personen aangesteld als vertegenwoordiger namens Helpt Elkander in 

diverse organisaties. 

 

- RSVK Waregem   Algemene Vergadering  Mevr. Marie-Paule Buyck 

Plaatsvervanger Dhr. Christian Dewaele 

Raad van Bestuur  Dhr. Tom De Coninck 

 

- GECORO   Raad van Bestuur Dhr. Tom De Coninck 

       Plaatsvervanger Mevr. Marie-Paule Buyck 

 

- HRI (Huisvestings-  Algemene Vergadering Dhr. Tom De Coninck 

dienst Regio Izegem)     Dhr. Filip De Coninck 

Raad van Bestuur Dhr. Filip De Coninck 

 

- Lokale Welzijnsraad Tielt Raad van Bestuur  Dhr. Colman Nick 

Plaatsvervanger Dhr. Tom De Coninck 

 

 

Ter zitting van de Raad van Bestuur van 27 maart 2013, werd de lijst van  wijkverantwoordelijken binnen de diverse 

wijken in het patrimonium voor de laatste maal gewijzigd. 

Door het aanstellen van bestuurders als wijkverantwoordelijke, worden deze mensen nauwer betrokken bij wat er 

leeft in de verschillende wijken. Zij kunnen immers in de wijken waarvoor ze zijn aangesteld optreden als 

tussenpersoon tussen de huisvestingsmaatschappij en de huurder.  

 

Waregem Leeuwke + Hoop van Vrede Christian Dewaele 

 Gaverhof/Duthoystraat/Vennestraat Kathleen Ravelingien 

 Toekomststraat/Desselgemseweg Kathleen Ravelingien 

 Torenhof Pietro Iacopucci / Philip Himpe 

 Mussekouter Patrick Vanheusden 

 Den Olm Pietro Iacopucci / Rik Soens 

 Dompelpark/Nokerseweg Tom De Coninck 

 Nieuwenhove Philip Himpe 

St. Eloois Vijve Lindetuin  Joost Kerkhove 

 Peter Benoitlaan/Rozenhof  Joost Kerkhove 

 Oostpoort  Joost Kerkhove 

Wielsbeke Wielsbeke  Filip De Coninck 

 St. Baafs Vijve  Maria Ostijn 

Dentergem Nellekenshof  Bart Dekeukeleire 

 Vlassenhove  Denis Duynslaeger 

Tielt Aarsele  Nick Colman 

 Kanegem  Nick Colman 

Pittem Egem  Peter Gelaude 

Ardooie Koolskamp  Ilse Vereenooghe 
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In de loop van werkjaar 2013 werden reeds de nodige voorbereidingen getroffen teneinde het intern reglement om 

te vormen naar een huishoudelijk reglement voor bestuurders, aangepast aan de statuten, dewelke laatst werden 

gewijzigd op 28 september 2011.  Cfr. art. 9 van deze statuten dient het huidige intern reglement voor 

bestuurders immers omgevormd te worden tot een huishoudelijk reglement.   

Een eerste voorstel van huishoudelijk reglement werd besproken ter zitting van het Directiecomité van 10 oktober 

2013 en de Raad van Bestuur van 23 oktober 2013.  Een verdere verfijning werd besproken op het Directiecomité 

van 15 november 2013 en de Raad van Bestuur van 27 november 2013.   

De definitieve versie van het huishoudelijk reglement werd door de Raad van Bestuur van 26 februari 2014 

goedgekeurd, waarbij alle bestuurders inmiddels dit huishoudelijk reglement onderschreven. 

 

Ter zitting van de Algemene Vergadering van 9 mei 2015 komen cfr. art. 23 van de statuten 5 

bestuurdersmandaten te vervallen.  Voor de voorzieningen in deze benoemingen verwijzen wij naar hoofdstuk V 

“Statutaire benoemingen van de vennootschap”. 

 

Studiedag  

 

Op zaterdag 29 maart 2014 brachten de bestuurders een bezoek aan het patrimonium.  Hierbij werden 

verschillende werven bezocht, zoals o.a. de nieuwbouwwerken in de Kastorwegel in Waregem, de renovatie van de 

eengezinswoningen in Waregem en Wielsbeke en de renovatie van Ter Dompel in Waregem.  
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3. Directiecomité 
Op 31/12/2014 is de samenstelling van het Directiecomité als volgt: 

 

- Dhr. Iacopucci Pietro (Voorzitter) 

- Dhr. Himpe Philip (1ste  Ondervoorzitter) 

- Dhr. De Coninck Filip (2de Ondervoorzitter) 

- Dhr. Bossuyt Christ (Directeur) 

- Mevr. Ravelingien Kathleen  

- Dhr. De Coninck Tom 

 

 

 

 

 

Daar ingevolge de uittredingsbeurt der bestuurders, het mandaat van Mevr. Martine Deconinck, lid van het 

Directiecomité van Helpt Elkander sedert 18/05/2005 op de Algemene Vergadering van 10 mei 2014 kwam te 

vervallen, werd ter zitting van de Raad van Bestuur van 26 maart 2014 overgegaan tot vacant verklaring van het 

mandaat van lid van het Directiecomité. 

Ter zitting van de Raad van Bestuur van 28 mei 2014 werd de kandidatuurstelling van Mevr. Martine Deconinck als 

lid van het Directiecomité niet weerhouden, wat als gevolg had dat er opnieuw werd overgegaan tot 

vacantverklaring van dit mandaat waarbij de geïnteresseerde bestuurders werden verzocht hun 

kandidatuurstelling aan de Directeur te bezorgen tegen uiterlijk 13 juni 2014. 

Ter zitting van de Raad van Bestuur van 25 juni 2014 werd na geheime stemming, Mevr. Kathleen Ravelingien, 

bestuurder namens Stad Waregem, aangesteld als lid van het Directiecomité en dit voor de duur van haar mandaat 

als bestuurder bij de huisvestingsmaatschappij.  

 

4. Bedrijfsrevisor 

 
Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 mei 2006 werd beslist tot het aanstellen van een 

commissaris, teneinde de controle uit te oefenen op de financiële toestand en de jaarrekening van de 

vennootschap, alsook de regelmatigheid van de verrichtingen.  

 

Overzicht van de commissarissen vanaf boekjaar 2006 

 

- Boekjaar 2006 tot 2008 Boes & C°, Plein 32 Kortrijk     A.V. 13/05/2006 

- Boekjaar 2009 tot 2011 Boes & C°, Plein 32 Kortrijk      B.A.V. 28/10/2009 

- Boekjaar 2012 tot 2014 Auditas Bedrijfsrevisoren, Westlaan 348  Roeselare    B.A.V. 19/09/2012 

     Dhr. BOSSUYT Wim 

 

Teneinde op de Algemene Vergadering van 9 mei 2015 een nieuwe bedrijfsrevisor aan te stellen voor de boekjaren 

2015 t.e.m. 2017, zal een nieuwe onderhandelingsprocedure in het voorjaar van 2015 worden doorgevoerd.  
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5. Personeel 

 

Op 31 december 2014 is het personeelsbestand van de huisvestingsmaatschappij als volgt: 

 

 

 

   BOSSUYT Christ 

   Voltijds 

   In dienst 01/08/1986 

 

   DIRECTEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOERLANDT Ann   DELABIE Marianne  DEPAEPE Elsje 

4,5/5     4/5    Voltijds 

In dienst 05/05/2003  In dienst 01/01/1979  In dienst 01/09/2008 

 

DIENSTHOOFD    BOEKHOUDING   ALGEMEEN ONTHAAL 

ADMINISTRATIE DIRECTIE     PR-VERANTWOORDELIJKE 

          ADMINISTRATIEF BEDIENDE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAESSENS Sylviane   DUCATTEEUW Anja  DE BAENST Joke 

4,5/5     4/5    Voltijds 

In dienst 01/10/2001   In dienst 23/08/1993  In dienst 01/02/2010 

 

DIENSTHOOFD    ADMINISTRATIEF   MAATSCHAPPELIJK WERKER  

      MEDEWERKER 

      VERHURING 

 

DIRECTIE 

DIENST VERHURING 

FINANCIELE DIENST 
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SPITAELS Anemoon         

Voltijds 

In dienst 01/09/2013       VACANT 

(einde proefperiode 

op 28/02/2014) 

 

DIENSTHOOFD        ADMINISTRATIEF 

          TECHNISCH MEDEWERKER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINNE Eddy    GOUSSAERT Carl 

voltijds    (tijdskrediet 4/5 aangevraagd) 

In dienst 01/01/1993   vanaf 01/04/2015) 

      In dienst 16/03/2009 

 

HUISBEWAARDER   ONDERHOUDSMAN 

 

 

Het Directiecomité van de vennootschap besliste op 20 oktober 2014 de arbeidsovereenkomst van de 

administratief bediende binnen de technische dienst met onmiddellijke ingang te verbreken.  Deze beslissing 

werd ter kennis gebracht ter zitting van de Raad van Bestuur van 22 oktober 2014.  

 

Tijdelijk wordt deze functie sinds oktober 2014, in afwachting van de aanwerving van een nieuw administratief 

medewerker technische dienst, ingevuld door Mevr. Elsje Depaepe.  

 

Mevr. Eveline Mahieu kreeg, mits goedkeuring van de Raad van Bestuur op 26 november 2014 de kans om bij 

Helpt Elkander een stage te lopen in het kader van een Begeleiding en Bemiddeling naar Tewerkstelling.  De 

stageperiode liep van 8 december 2014 t.e.m. 28 februari 2015. 

Mevr. Eveline Mahieu werkt inmiddels sedert maart 2015 in vast dienstverband voor de huisvestingsmaatschappij 

met een tijdelijk contract tot 31 augustus 2015 ter invulling van de balie-functie.  

 

Mevr. Céline Cortvriendt werkte met een contract van bepaalde duur bij de huisvestingsmaatschappij van 13 

januari 2014 tot 12 april 2014 om de tijdelijke afwezigheid van Joke De Baenst, medewerker dienst verhuring op 

te vangen.   

TECHNISCHE DIENST 
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6. Administratieve werking van de maatschappij 

 
Maatschappelijke zetel:  Hazepad 1 te Waregem  

     tel.   056/600.800 

           fax.  056/611.325 

     e-mail: info@helpt-elkander.be 

     website: www.helpt-elkander.be 

 

Het kantoor is toegankelijk voor het publiek op: 

    Maandag 15.00 h. – 17.45 h. 

    Dinsdag 09.00 h. – 12.30 h. 

    Vrijdag 09.00 h. – 12.30 h. 

Ook mogelijk op andere tijdstippen mits persoonlijke afspraak. 

   

Het kantoor is telefonisch bereikbaar:  

    Maandag 8.15 h. – 12.00 h.  EN  13.00 h. – 17.45 h. 

    Dinsdag 8.15 h. – 12.30 h.  EN  13.15 h. – 17.00 h. 

    Woensdag 8.15 h. – 12.00 h.  EN  13.00 h. – 17.00 h. 

    Donderdag 8.15 h. – 12.00 h.  EN  13.00 h. – 17.00 h. 

    Vrijdag 8.15 h. – 12.30 h.  EN  13.15 h. – 15.00 h. 

 

7. Inspectie RWO  (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed)  

 

In werkjaar 2014 vonden vanwege Inspectie RWO ten zetel van de huisvestingsmaatschappij geen controles plaats. 

 

De huisvestingsmaatschappij werd in volgende dossiers verzocht de nodige informatie aan RWO over te maken 

teneinde een controle vanop afstand te kunnen uitvoeren: 

 Gunningsdossier inzake aanstelling van een aannemer voor het onderhoud van CV- installaties: perceel 

Waregem en St. Eloois Vijve (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking ingevolge faillissement 

aannemer GSH). Op 9 december 2014 werd de huisvestingsmaatschappij hieromtrent vanwege de afdeling 

Toezicht op de hoogte gesteld dat de gunning in overeenstemming met de wet op de overheidsopdrachten 

is verlopen.  

  

mailto:info@helpt-elkander.be


Deel II: Organisatie van de vennootschap 

Jaarverslag 2014 

11 

8. Visitatie 

Op vrijdag 22 juni 2012 werd op het kabinet van Minister Freya Van den Bossche de Visitatieraad officieel 

geïnstalleerd, een onafhankelijke instelling die de prestaties van de sociale huisvestingsmaatschappijen in 

Vlaanderen dient te beoordelen met als voornaamste bedoeling de verbetering van de prestaties van de sociale 

huisvestingsmaatschappijen en waarvan de resultaten de basis zullen vormen voor het al dan niet bekomen van een 

erkenning als SHM. 

 

Helpt Elkander ontving de Visitatiecommissie reeds op dinsdag 11 en woensdag 12 juni 2013.  Over het 

visatatierapport werd reeds gerapporteerd in het Jaarverslag van de huisvestingsmaatschappij tijdens het vorige 

werkjaar. Het visitatierapport (incl. de reactienota van Helpt Elkander en het oordeel van de Minister) is een 

openbaar document en kan nog steeds geraadpleegd worden op www.visitatieraad.be.  

 

Concreet wordt elke huisvestingsmaatschappij beoordeeld op 6 verschillende strategische doelstellingen – 

prestatievelden als volgt; 

 Beschikbaarheid van woningen 

 Kwaliteit van woningen en woonomgeving 

 Betaalbaarheid van wonen 

 Sociaal beleid 

 Interne werking en financiële leefbaarheid 

 Klantvriendelijkheid 

 

Elk van deze strategische doelstellingen wordt beoordeeld aan de hand van meerdere operationele doelstellingen 

die elk hun eigen quotering krijgen.  De strategische doelstelling krijgt de quotering van de laagst gequoteerde 

operationele doelstelling binnen het betrokken prestatieveld.  

 

Alle SHM’s van wie het visitatierapport werd gepubliceerd voor 1 december 2013 kregen in 2013 de kans om zich, 

in het kader van de visitatie, kandidaat stellen voor de “Beste Praktijkprijs 2014”. 

Helpt Elkander diende zijn kandidatuur in voor 3 goede praktijken m.n. 

 Contact-info brochure 

 Procedure ‘Proefcontracten’ 

 Opvolgen huurders van de hoogbouwresidenties “Ter Dompel” en “Ter Beke” (Waregem) mbt opvolging 

verbruik van aardgas (verwarming) en warm en koud water. 

 

 

In het prestatieveld 6 “klantvriendelijkheid” werd de Contactinfo van de 

huisvestingsmaatschappij genomineerd voor de “Beste Praktijkprijs 2014”. 

De uitreiking van de prijzen door Mevr. Freya Vandenbossche, Minister van 

Wonen, ging door op donderdag 20 februari 2014 in het Vlaams Parlement. 

Uiteindelijk kon de huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak uit Genk, de “Beste 

Praktijkprijs” in de wacht slepen.  

 

 

 
 

 

 

In het kader van implementatie cfr de richtlijnen van het visitatierapport werd in 2014 inmiddels werk gemaakt 

van het opmaken van een beleidsnota met hieraangekoppelde actiepunten teneinde de beoogde doelstellingen zoals 

verwoord door de Minister van wonen te kunnen implementeren gedurende de komende decennia. Niets laat echter 

weg dat in afwachting van goedkeuring van desbetreffend beleidsplan 2015- 2025 in het voorjaar van 2015, er 

inmiddels initiatieven of acties mbt operationele doelstellingen werden opgestart.  

Het ligt in de bedoeling om dit actieplan te finaliseren eind april- mei 2015 en ter goedkeuring voor te leggen aan 

de Raad van Bestuur. 

  

Dhr. Jean Van den Bilcke, nieuw lid van de Visitatieraad, doorliep, onder begeleiding van de directeur, op dinsdag 

18 maart 2014 een ministage van één dag bij cvba Helpt Elkander op dinsdag 18 maart 2014.  
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Voorwoord 

Geachte algemene vergadering, 

 

In mei 2014 kreeg ik van de Raad van Bestuur het vertrouwen om de voorzitterstaak op mij te nemen van onze 

sociale huisvestingsmaatschappij, nadat ik reeds zeven jaar de eer had deel uit te maken van het directiecomité.  Zo 

had ik al de gelegenheid om enige ervaring op te doen zodat we met gezonde ambitie en in een enthousiast team met 

vertrouwen de uitdagende toekomst tegemoet kunnen.  Ik dank de raad van bestuur voor het mandaat dat ons werd 

gegeven.  Ik houd er ook aan om nogmaals expliciet voormalig voorzitter Christian Dewaele te feliciteren voor de 

realisaties van onze huisvestingsmaatschappij onder zijn voorzitterschap. 

Het afgelopen jaar hebben we een doorstart kunnen nemen met het bestuur waarbij alle engagementen verder zijn 

ingelost en er volop nieuwe projecten werden opgestart.   

Behalve het dagdagelijks beheer van onze 1.325 woongelegenheden en het verder werken aan onze verschillende 

strategische doelstellingen zijn we fier dat er in 2014 o.a. concreet werk werd gemaakt van onze renovaties met een 

erg ambitieus ritme voor een totaal bedrag van meer dan vijftien miljoen euro!  Een huzarenstukje om dit allemaal op 

te volgen met een herschikte technische ploeg die in de zeer nabije toekomst uiteraard weer verder versterkt 

wordt.  Een woord van dank aan ons technisch team is dan ook evident.   

In 2014 werd ook het masterplan Dompelpark verder verfijnd en konden de werken in de Kastorwegel worden 

afgerond: behalve 24 extra woongelegenheden is dit project een typevoorbeeld van architecturale visie, een eerste 

aanzet tot ons nieuw concept van levenslang wonen, en een toonbeeld van informatie en participatie van kandidaat-

huurders.  Een pluim op de hoed van onze sociale dienst.   

Zij zorgen via deelname aan het lokaal woonoverleg van onze diverse gemeenten ook om perfect de vinger aan de pols 

te houden hetgeen afgelopen jaar ook resulteerde in diverse (aanpassingen van) lokale toewijzingsreglementen.  Dit 

zorgt ervoor dat toewijzingen van ons patrimonium in samenspraak met onze aandeelhouders nog gerichter kunnen 

gebeuren in functie van een ruimere gemeentelijke visie.  De gemeente en de huisvestingsmaatschappij als 

bevoorrechte partner hand in hand in functie van een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  Dank aan onze gemeenten 

voor deze vertrouwensrelatie. 

Al die projecten hebben ons niet belet om intussen in dialoog met de directeur, diensthoofden en directiecomité te 

werken aan een toekomstvisie op langere termijn voor onze maatschappij, met als horizon 2020/2025, zijnde de 

data waarop het BSO door onze verschillende gemeenten moet behaald worden.  Het spreekt voor zich dat wij als 

sociale huisvestingsmaatschappij één van de eerste, maar zeker niet de enige, partner willen zijn van onze openbare 

besturen om die objectieven te realiseren.  Op kortere termijn zetten we alvast in op een goed resultaat bij de 

volgende visitatiecommissie, nadat de eerste visitatie reeds van 2013 dateert.  De lange termijnvisie wordt voor de 

zomer 2015 aan de raad van bestuur voorgelegd en de krachtlijnen zullen ten gepaste tijde meegedeeld worden aan 

de aandeelhouders. 

We zijn fier dat we in 2014 met de onder impuls van de vorige voorzitter geïntroduceerde Contact-Info brochure 

genomineerd werden voor de Beste Praktijkprijs 2014, hetgeen een aanmoediging is om zeker op het zelfde elan 

verder te gaan.  Traditioneel trachtten we deze Contact-Info steeds te presenteren op onze algemene 

vergadering.  Om onze huurders nog beter te informeren zouden we dit tijdstip graag wat verschuiven om meteen 

alle info te kunnen publiceren over onze onderhoudscontracten voor sanitair en verwarming, die periodiek 

onderhandeld worden in de zomerperiode.  

Als sociale huisvestingsmaatschappij wensen wij nog meer in te zetten op betrokkenheid van onze bewoners, door 

duidelijke informatie (reglement inwendige orde), overleg met huurdersbond en huurdersverenigingen, en ook door 

het stimuleren van ontmoeting via dag van de buren of ons ondersteuningssysteem voor wijkinitiatieven. 

Ook betrokkenheid van onze bestuurders en aandeelhouders op het juiste ogenblik vinden we van primordiaal 

belang.  Succesvolle patrimoniumbezoeken zoals in het verleden wensen wij in de toekomst ook verder te zetten, en 

dit ook maximaal voor al onze aandeelhouders. 

Nog meer vooruit blikkend op de komende periode hopen we verdere stappen te zetten naar een nieuw organogram 

voor onze personeelsploeg, de opstart van een verregaande informatisering om meldingen en dossieropvolging 

efficiënter te kunnen aanpakken en op vlak van onze grondvoorraad en woningvoorraad kijken we uit naar de verdere 

realisatie van onze projecten in o.a. Egem en Sint-Baafs-Vijve, de CBO projecten in Dentergem, en een uitdagende 

vervangingsbouw voor het Hof ter Waaien.   

We hopen ook dat de juridische mist rond de design&build procedure kan opgeklaard worden en we hopen hetzelfde 

rond de infrastructuursubsidies van de hogere overheid, zodat we ons masterplan Dompelpark effectief kunnen 

beginnen uitvoeren. 
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Dames en heren, wij kunnen maar presteren dankzij onze voortreffelijke ploeg onder leiding van onze directeur 

Christ Bossuyt en dankzij onze goede financiële positie, die door onze financiële dienst zeer goed bewaakt 

wordt.  Als voorzitter houd ik er aan het Directiecomité te bedanken voor de vruchtbare samenwerking, de raad van 

bestuur voor de constructieve samenwerking, onze directeur met diensthoofden en heel het team voor de  bekwame 

en aangename inzet, en uiteraard u allen, als aandeelhouders voor het vertrouwen in onze maatschappij!   

Tot slot dank ik ook de huurders van onze ruim 1300 woongelegenheden, want voor hen doen we het allemaal en meer 

dan 90% van die huurders komt nooit ter sprake omdat er simpelweg geen problemen zijn.  Ook wij gaan voor 100% 

tevredenheid van zoveel mogelijk huurders.  We beseffen dat we nog een weg af te leggen hebben, maar met u die 

mee de richting aangeeft, varen we zeker een juiste koers!  Volle kracht vooruit! 

 

 
 

 

Pietro IACOPUCCI 

VOORZITTER  
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1 Patrimonium 

In totaal beschikt de huisvestingsmaatschappij op 31 december 2014 over 1.325 woongelegenheden onderverdeeld 

per gemeente als volgt: 

 806 in Waregem   (+24 Nieuwenhove Kastorwegel; -1 Mussekouter 114) 

 120 in St-Eloois-Vijve 

 36 in St-Baafs-Vijve (+ 1 wederinkoop, Jasmijnenstraat 16) 

 103 in Wielsbeke 

 27 in Oeselgem    

 32 in Dentergem 

 66 in Aarsele 

 10 in Kanegem 

 57 in Egem 

 68 in Koolskamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op volgende pagina is een historisch overzicht te vinden mbt de totale bouwactiviteit rekening houdende met het 

aantal verkochte woningen per gemeente . 

Waarde van het patrimonium - de activa van de vennootschap op 31 december 2014 

Woningen Woningen voor 1997 € 63.569.098,48 € 83.525.386,82 

  Woningen vanaf 1997 € 13.365.783,26   

  Burelen en commerciële gebouwen € 1.862.615,64   

  Gebouwen in aanbouw € 80.131,68   

  Renovaties in uitvoering € 4.647.757,76   

  

 

    

Uitrustingen Centrale verwarming € 4.371.742,94 € 7.699.302,93 

  Garages, autoboxen en bergplaatsen € 1.610.743,95   

  Liften € 830.666,03   

  Technieken (kantoor Hazepad) € 354.886,95   

  Kantoorinrichting (kantoor Hazepad) € 264.547,69   

  Afvalcontainers (Ter Dompel, Ter Beke, Den Olm) € 45.202,72   

  Zonnepanelen (Ter Dompel, Ter Beke, Hazepad) € 221.512,65   

        

Gronden Gronden nog niet bebouwd € 1.332.936,36 € 2.588.297,83 

  Bebouwde gronden € 1.246.491,26   

  Sociale verkaveling in aanleg € 8.870,21   

    TOTAAL € 93.812.987,58 
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OVERZICHT TOTALE BOUWACTIVITEIT 

LIGGING 

VERHUURDE 

WONINGEN 

VERHUURDE 

APPARTEMENTEN 
TOTAAL 

VERHUURD 

PER 

GEMEENTE 

VERKOCHTE 

WONINGEN ALGEMEEN 

TOTAAL 

SOCIALE 

KAVELS Aantal slaapkamers Aantal slaapkamers 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 BA 2 HUUR 

              51 (Stuifkouter) 

34 (Hoge Kouter) WAREGEM 32 84 307 22 1 118 211 27 4 806 126 426 1.358 

ST ELOOIS 

VIJVE 14 20 75 11      120 36 80 236 36 

WIELSBEKE 2 10 35 15 1 6 34   103 60 79 242  

ST BAAFS VIJVE 6 5 25       36 38 63 137 22 

DENTERGEM   20 12      32  16 48  

OESELGEM  4 23       27  20 47  

AARSELE   63  3     66  22 88  

KANEGEM 4  6       10 14 6 30  

EGEM 8 6 41 2      57  26 83  

KOOLSKAMP  17 40  11     68  15 83  

ZWEVEZELE           54  54  

TOTALEN 

66 146 635 62 16 124 245 27 4  328 753   

925 400 
     

     

 
1.325  1.081 2.406 143 
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1.1 Gronden 

1.1.1 Vooronderzoek en intentieverklaringen 

 

 

Op deze gronden gelegen in woonuitbreidingsgebied zal de huisvestingsmaatchappij mogelijks overgaan tot het 

bouwen van 12 huurwoningen in samenwerking met SHM De Mandel en de WVI (West- Vlaamse Intercommunale).  

Voorlopig zal dit nog steeds op initiatief van de WVI gebeuren.  In 2014 was er geen verdere evolutie in dit dossier.  

 

 

 

 

Gegevens van het project: 

 Totale oppervlakte aan te kopen gronden: 69a 78ca 

 Huidige eigenaar: 

o Lot a: familie Slos, 21a 71ca 

o Lot b: familie Slos: 22a 42 ca 

o Lot c: familie Soete: 25a 65ca 

 Schattingsverslag 100 euro/m² 

 Totaalprijs: 697.800,00 euro 

Dit dossier kende zijn opstart in werkjaar 2013, 

waarbij oorspronkelijk aan de 

huisvestingsmaatschappij de mogelijkheid werd 

geboden om over te gaan tot aankoop van de 

gronden van de families Slos (lot a en b op het 

metingsplan).  Oorspronkelijk stelden zich 

echter diverse problemen waardoor het niet 

mogelijk was om op korte termijn deze gronden 

aan te kopen.   

Zo was er bijvoorbeeld een probleem mbt de ontsluiting, stond er een woning op de gronden die opgenomen was op 

de lijst van de leegstand en was er ook interesse in deze gronden vanwege een private verkavelaar.  

Ingevolge samenwerking met de gemeente Wielsbeke, bleek einde werkjaar 2013 reeds dat de familie Soete, 

eigenaar van lot c eveneens zou bereid kunnen worden gevonden om over te gaan tot verkoop van hun perceel.  

In werkjaar 2014 vond er eveneens een 3P-overleg plaats met de gemeente Wielsbeke, teneinde een consensus te 

bereiken houdende de ontsluiting van de gronden.  Naast het probleem van de ontsluiting kwam tijdens deze 

bijeenkomst eveneens de mogelijkheid aan bod om de bouw van een mix van woningen en appartementen op deze 

gronden te onderzoeken, temeer tot op heden Helpt Elkander nog geen appartementen in St. Baafs Vijve kan 

aanbieden en er op die manier een gezonde sociale mix kan ontstaan. Bovendien verhoogt de woondensiteit in dit 

geval, wat het project ook financieel haalbaarder kan maken.  

Op 16 juli 2014 gaf de Raad van Bestuur inmiddels machtiging aan de Administratie om de aankoopprocedure op te 

starten, waarbij gebruik zal worden gemaakt van eigen middelen van de vennootschap ter financiering van deze 

grondaankoop.  

  

WIELSBEKE – Roterij Lambrecht: woonuitbreidingsgebied 

ST. BAAFS VIJVE, gronden gelegen tussen Wakkensesteenweg & Loverstraat 

woonuitbreidingsgebied 
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Dit dossier kent zijn aanvang in 2013. In het kader van de toenmalige regelgeving rond de invulling van de sociale 

last in het kader van het grond-en pandendecreet, dewelke inmiddels door een Arrest  van het Grondwettelijk Hof 

werd vernietigd, kondigde zich in 2013 de opportuniteit aan om in samenwerking met de firma Dumobil Construct uit 

Tielt over te gaan tot realisatie van een 10-tal woningen in het kader van de opmaak GRUP (Gemeentelijk Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan).  Ter zitting van de Raad van Bestuur op 16 juli 2014 werd aan de bestuurders gerapporteerd 

aangaande een bijeenkomst met Dumobil Construct, waaruit bleek dat deze bouwfirma nog steeds bereid is om in 

het kader van dit project de gemeente de kans te bieden om hun sociale quotum wat betreft bouwen van 

huurwoningen te behalen, ondanks het feit dat de regelgeving ivm de sociale last werd vernietigd. Concreet gaat het 

hier om een perceel met een oppervlakte van 14a 80ca, waarop een 8-tal koppelwoningen zouden kunnen worden 

gebouwd, allen voorzien van de nodige parkeergelegenheid of een garage.  

 

Met schrijven dd. 18/11/2014 (ontvangen op 28/11/2014) vanwege het Comité tot aankoop Kortrijk werd de 

huisvestingsmaatschappij uiteindelijk op de hoogte gesteld van het schattingsverslag voor het perceel bouwgrond, 

Pittem, 2de afd. Egem, Sie B nr. 610/D, Molenstraat –bouwgrond eigendom van de Firma NV Dumobil uit Tielt  met 

een opp. van 1.480m².  

Dit schattingsverslag vermeldt een prijs van  

 200,00 euro/m² voor een opp. van ong. 740 m² voor de gronden onbebouwd terrein/garages 

 300,00 euro/m² voor een opp. van ong. 740m² voor de gronden bebouwde opp./ 3 woonlagen 

Dit zou resulteren in een maximumaankoopprijs van deze gronden van ong. 370.000 euro voor het geheel.  

 

Uit eerdere gesprekken met de bouwonderneming 

blijkt dat het mogelijk moet zijn om max. een 16-tal 

appartementen op deze site te realiseren mits enige 

uitbreiding van desbetreffend perceel.  

 

Overwegende dat grondprijzen t.b.v. 250- 300 euro / 

m² voor regio Egem iets van het goede teveel blijkt 

te zijn, besliste het Directiecomité dd. 10 december 

2014 aan de Raad van Bestuur het voorstel te 

formuleren machtiging te geven aan de Directeur om 

te onderhandelen tot een max. bedrag van 200 

euro/m² voor dit perceel bouwgrond dat nog door 

projectontwikkelaar dient aangelegd en uitgerust te 

worden. 

 

Bijgevolg besliste het Directiecomité in haar zitting van 10 december ll. om aan de Directeur de machtiging te 

geven om eerst het standpunt van gemeente Pittem af te wachten alvorens dit voorstel op de Raad van Bestuur ter 

goedkeuring voor te leggen.  De overeenkomst van destijds was dat de projectontwikkelaar slechts de verkaveling 

Egem Noord mocht realiseren nadat een zgn sociale last tgv cvba HELPT ELKANDER kon verkregen worden.  Het 

ligt nl in de bedoeling van gemeente Pittem om het GRUP in de loop van voorjaar 2015 goed te keuren mits een 

consensus houdende deze grondaankoop t.a.v. HE kon bekomen worden.  

Bijgevolg werd in het vooruitzicht van bespreking en goedkeuring op RvB van 16 december a.s. de nodige informatie 

ingewonnen via de burgemeester van de gemeente Pittem, die per e-mail bevestigde zich te kunnen vinden in een 

aankoopprijs van 200 euro/m².  Indien een prijs van 200euro/m² realistisch wordt geacht zal de kostprijs dezer 

grond volgens huidig benaderde oppervlakte van 1500 – 1800 m² overeenstemmen met verkoopprijs van ongeveer 

360.000 euro wat betekent dat bij realisatie van max 16 woongelegenheden dit met een realistische grondprijs van 

18.500 – 22.500  euro/ app  overeenkomt. 
  

PITTEM – Egem Noord (centrum) 
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Hogervermelde gronden in woon- uitbreidingsgebied (t.h.v. de 

Watertoren) kunnen mogelijks aangekocht worden door de 

huisvestingsmaatschappij.  In de nabije toekomst zal dit nog 

verder worden onderzocht.  Tot op heden zijn er nog geen verdere 

ontwikkelingen in deze zaak en werd er vanuit gemeentebestuur 

Ardooie tot op heden ook geen verdere acties ondernomen.  

 

1.1.2 Aankopen 

 

 

 

Gegevens van het project: 

 Oppervlakte aangekochte gronden: 35a 23ca 90dm²  

 Verkoper: familie Houtekier 

 Schattingsprijs: 80 euro/m² 

 Aankoopprijs: 290.400,00 euro 

 Akte dd. 09/05/2014 

 Financiering: eigen middelen 

 

Ondanks het feit dat in het jaarverslag over werkjaar 2012 werd 

medegedeeld dat dit dossier een ongunstige evolutie kende wegens 

een slechte verstandhouding tussen het Stadsbestuur Tielt en de 

huisvestingsmaatschappij, konden de onderhandelingen in de loop van 

werkjaar 2013 toch verdergezet worden en werd de verstandhouding 

met het Stadsbestuur Tielt in ere hersteld, waardoor eind 2013 

verhoopt werd dat de huisvestingsmaatschappij de gronden gelegen 

te Aarsele, Hoogmolenweg zou kunnen verwerven.  

Ter zitting van de Raad van Bestuur van 26 juni 2013 gaf de Raad van 

Bestuur haar principiële goedkeuring om over te gaan tot aankoop 

t.b.v. 80 euro/m² of 290.400 euro voor desbetreffend perceel 

gelegen in reservegebied voor woonwijken (KB 17/12/79) onder de 

opschortende voorwaarde dat stad Tielt een verkavelingsvergunning 

kon afleveren voor mogelijke bouw van een 15- tal woningen waarbij 

mogelijks een gemengd project bv 2/3 koop en 1/3 huurwoningen kan 

gerealiseerd worden teneinde het BSO (bindend sociaal objectief) te 

halen. 

Op het Lokaal Woonoverleg van de Stad Tielt van 24 juni 2013 werd een positief advies verleend voor dit project 

waarbij in het verslag van deze vergadering werd opgenomen dat het Lokaal Woonoverleg voor dit project denkt aan 

een gezonde mix tussen jonge gezinnen en senioren en tevens een mix tussen sociale koop- en huurwoningen. 

Vanwege het Stadbestuur Tielt werd de huisvestingsmaatschappij met schrijven dd. 06/11/2013 op de hoogte gesteld 

dat de  mogelijke aankoop van de gronden gelegen Aarsele, Hoogmolenweg door de huisvestingsmaatschappij ter 

zitting van het Schepencollege van 31 oktober 2013 besproken werd en dat het schepencollege verklaart dat de 

realisatie van een 15-tal sociale huur- en/of  koopwoningen (2/3 – 1/3) past in het lokaal huisvestingsbeleid waarbij 

eveneens verklaard werd dat de gronden opgenomen zullen worden in het gemeentelijke openbaar domein waarbij de 

gemeente instaat voor het onderhoud ervan. Dit schrijven werd teruggekoppeld op de Raad van Bestuur van 27 

november 2013.  

Op vrijdag 7 maart 2014 werd de verkoopcompromis voor aankoop van deze gronden ondertekend en werd een 

voorschot van 29.040,00 euro betaald. Op 9 mei 2014 werd ten kantore van notaris Binnemans te Oudenaarde de 

authentieke akte voor aankoop van deze gronden ondertekend.  De kostprijs bedraagt 290.400,00 euro (€80/m²).  De 

voorfinanciering van deze aankoop gebeurt met eigen middelen van de vennootschap.   

ARDOOIE – KOOLSKAMP, woonuitbreidingsgebied ter hoogte van de Steenstraat (nabij 

bestaande woonwijk) 

TIELT – AARSELE, Hoogmolenweg 
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1.1.3 Overdrachten 

 

N.a.v. een schrijven dd. 10/01/2012 vanwege FOD Financiën houdende een goedkeuring aan Stad Waregem voor het 

plaatsen van een elektriciteitscabine op de gronden gelegen te Waregem, 2de afd. Sie B 504X3, kwam aan het licht 

dat desbetreffende gronden geen eigendom waren van de Stad, doch wel van Helpt Elkander. 

Teneinde over te gaan tot regularisatie van deze toestand werd ingevolge beslissing van het Directiecomité van 

20/04/2012 en na gunstig advies van de VMSW dd. 18/04/2013 op 16/05/2013 opdracht gegeven aan het 

Aankoopcomité Kortrijk het nodige te doen teneinde de akte voor desbetreffende kostenloze grondoverdracht. 

Gegevens van het project: 

 Ligging van het perceel: Waregem, 2de afd., sectie B, nr. 504 Z4 

 Oppervlakte overgedragen gronden: 10 ca 30dm² 

 Overgedragen aan: Stad Waregem 

 Akte dd. 26/06/2014 

 

 

 

Ter zitting van het Directiecomité van 13 juli 2012, bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 18 juli 2012, besliste 

de huisvestingsmaatschappij over te gaan tot kostenloze grondafstand naar het openbaar domein van een 

resterende groenzone op de site Waregem, Den Olm, dit met het oog op het feit dat wanneer de 

huisvestingsmaatschappij in het bezit blijft van deze gronden, de kosten voor het onderhoud van deze gronden cfr. 

de huidige regelgeving dienen doorgerekend te worden aan de huurders. 

Ingevolge goedkeuring van deze kostenloze grondoverdracht met schrijven dd. 17/04/2013, werd op 26/06/2014 

overgegaan tot  het verlijden van de akte door het Aankoopcomité Kortrijk. 

Gegevens van het project: 

 Ligging van het perceel: Waregem, 1ste  afd., sectie C, nr. 393 E3 

 Oppervlakte overgedragen gronden: 1a 14 ca  

 Overgedragen aan: Stad Waregem 

 Akte dd. 26/06/2014 

 

1.1.4 Sociale kavels 

Het algemeen inschrijvingsregister der kandidaat-kopers voor een sociale kavel telt op 31 december 2014 nog 16 

inschrijvingen. 

Ingevolge de bepalingen van art. 5 §2 van bijlage II bij het  BVR 29/09/2006 betreffende de voorwaarden voor de 

overdracht van onroerende goederen door de VMSW en de SHM’s ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode, wordt 

in de oneven werkjaren overgegaan tot actualisatie van het inschrijvingsregister der sociale kavels. In werkjaar 

2014 vond er bijgevolg geen actualisatie plaats.  

- Ingeschreven sedert 2007: 1 persoon 

- Ingeschreven sedert 2008: 1 persoon 

- Ingeschreven sedert 2009 : / 

- Ingeschreven sedert 2010: 1 persoon 

- Ingeschreven sedert 2011: 4 personen 

- Ingeschreven sedert 2012: 2 personen 

- Ingeschreven sedert 2013: 1 persoon 

- Ingeschreven in 2014: 6 personen 

Er werden in werkjaar 2014 zes nieuwe inschrijvingen in het register geregistreerd.  Eén kandidaat-koper 

verzocht in 2014 om over te gaan tot schrapping van zijn inschrijving.  

  

WAREGEM, Lijsterlaan 

WAREGEM, Den Olm – groenzone ter hoogte van de Hoge Kave 
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Op 31 december 2013 waren alle bouwgronden uit de verkaveling Waregem, Hoge Kouter verkocht. 

In werkjaar 2013 diende mbt lot 19 uit hogervermelde verkaveling de uittredingsvergoeding  aangerekend te 

worden aan Dhr. De Wannemaecker Kenneth (akte dd. 20/12/2007), dit omwille van het feit dat betrokkene ons 

met schrijven dd. 17/06/2013 medeelde dat hij de woning die hij inmiddels op hogervermelde grond heeft gebouwd 

niet persoonlijk wenst te bewonen, doch wel te verhuren.  Dit is een inbreuk op art. 7 van de akte dat stelt dat de 

koper van een sociale kavel zich ertoe verbindt  het perceel, niet verder te verkopen gedurende een periode van 

twintig jaar volgend op de datum van het verlijden van de  akte, en de door hem op het perceel te bouwen woning tot 

op het einde van de termijn effectief te bewonen. De koper kan ontslagen worden van deze verbintenis indien de 

koper aan de verkoper of diens rechtsopvolger de uittredingsvergoeding betaalt die cfr. art. 8 van de akte wordt 

bepaald op de helft van de verkoopprijs, in dit geval 9.525,00 euro.  Dit bedrag werd ontvangen dd. 17/02/2014. 

Ter zitting van het Directiecomité van 14 november 2014 werd ter kennis gebracht dat mbt de omgevingswerken in 

hogervermelde verkaveling een gedeelte van de omgevingswerken nog steeds niet is aangelegd zoals destijds 

voorzien was bij de verkoop van de kavels.  

Uit navraag bij de VMSW blijkt het hier 

inderdaad te gaan om een dossier dat door 

vergetelheid niet werd uitgevoerd. 

Inmiddels werd het dossier terug geactiveerd, 

waarbij na het bepalen van een verdeelsleutel 

tussen Stad Waregem en Helpt Elkander voor 

40% van de kostprijs van deze 

infrastructuurwerken er vermoedelijk in 

werkjaar 2015 een aanbesteding zal kunnen 

plaatsvinden om zo spoedig mogelijk deze 

werken te kunnen uitvoeren.  De raming van de 

totale kostprijs van deze werken bedraagt 

73.097,15 euro euro excl. BTW.  De Vlaamse 

Overheid subsidieert deze werken voor 60%.  

 

 

 

 

Ter zitting van de Raad van Bestuur van 27 maart 2013 

werd met algemeenheid van stemmen beslist om deze 

sociale verkaveling te koppelen aan het masterplan 

Dompelpark waarbij de verdere ontwikkeling op basis van 

het door Leiedal uitgewerkte stedenbouwkundige 

ontwerpplan zou toevertrouwd worden aan de diensten van 

de VMSW, maar inmiddels via hogervermelde 

intercommunale zelf verder werd uitgewerkt in 2014.  

De studie van het masterplan is inmiddels afgerond, doch 

omwille van onduidelijkheid m.b.t. de subsidiëring van de 

infrastructuurwerken kunnen momenteel nog geen verdere 

acties  worden ondernomen.  

Het aantal sociale kavels dat destijds werd uitgewerkt 

door studieburo Snoeck & Partners uit Kortrijk werd 

inmiddels ingevolge deze upgrade- studie gereduceerd van 

39 naar  26 kavels.  

  

WAREGEM, Hoge Kouter – 34 loten 

WAREGEM, Hazepad – 39 loten 
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Gegevens van het project: 

 Ligging van het perceel: Egem,  1ste  afd., sectie C, nr. 393 E3 

 Oppervlakte van het perceel: 20a 41ca   (gemidd opp = 340 m²) 

 Schattingsverslag Aankoopcomité: 200,00 euro/m² 

 Verkoopprijs gronden: 130 euro/m² cfr. beslissing Raad van Bestuur 25/09/2013 (65% van de venale 

waarde) 

Zoals op het lokaal woonoverleg van 4 december 2013 medegedeeld, werd het dossier ingeleid bij het Comité tot 

Aankoop voor opmaak van de basisakte.  Aanvankelijk lag het in de bedoeling om in 2014 over te gaan tot verkoop van 

deze gronden, doch dit gebeurde niet om verschillende redenen.  

Naar aanleiding van de actualisatie van het register der sociale kavels eind 2013, werd ter voorbereiding van de 

toewijzing van deze kavels aan iedere kandidaat eveneens schriftelijke bevestiging gevraagd aangaande hun interesse 

voor een sociale kavel gelegen op hogervermelde gronden.  Twee kandidaten bevestigden geïnteresseerd te zijn. In 

2014 werd een publiciteitsbord geplaatst op de gronden om mogelijks extra kandidaat-kopers te bekomen, doch 

zonder verder gevolg.  

Ter zitting van het Directiecomité van 17 maart 2014, bleek 

dat ingevolge besprekingen met de aanpalende eigenaars - 

landbouwers van de achterliggende gronden in de te 

verkopen sociale verkaveling Egem, Molenakker 6 loten er 

cfr. huidig verkavelingsplan een probleem is aangaande de 

toegang tot de achterliggende landbouwgrond, m.n. dat ter 

hoogte van het pijltje op plan de ruimte te klein is om de 

landbouwvoertuigen toe te laten hun gronden te betreden. 

Bijgevolg kwam tijdens deze bespreking het voorstel naar 

voor of Helpt Elkander bereid zou zijn om tot  aankoop van 

een bijkomende strook onderaan de weg over te gaan 

teneinde deze weg te verbreden en zo het probleem van 

ontsluiting van landbouwvoertuigen op te lossen.  De 

landbouwers zouden instaan voor het onderhoud van deze 

zone. 

 

Naar aanleiding van de besprekingen op het lokaal 

woonoverleg Pittem op 15 oktober blijkt er weinig interesse 

te zijn voor deze 6 kavels.  Eind 2014 telde het 

inschrijvingsregister 16 kandidaat-kopers.  Slechts 1 van 

deze kandidaat-kopers is effectief afkomstig uit Pittem.  

Het merendeel van de kandidaat-kopers is afkomstig uit 

Waregem, waarbij door de Administratie dan ook vermoed 

wordt dat er bij deze kandidaten weinig of geen interesse 

zal zijn voor de kavels in Egem.  

 

Er zal in 2015, n.a.v. de actualisatie een schrijven gericht worden aan de kandidaten om hun interesse voor een 

kavel in Egem te laten blijken.  Afhankelijk van aantal geïnteresseerde kandidaat- kopers zal vervolgens bekeken 

worden in welke mate alle 6 percelen kunnen verkocht worden of in het slechtste geval een keuze van perce(e)l(en) 

zal dienen gemaakt te worden na rato van aantal geïnteresseerden.  Dit alternatief werd tevens besproken en 

goedgekeurd tijdens het Lokaal Woonoverleg Pittem op 15 oktober 2014.  

 

Bij mogelijk gebrek aan kandidaten is een mogelijk alternatief het bouwen van koopwoningen of 6 

huurappartementen op de loten 1 t.e.m. 4 waarbij de kavels 5 & 6 zouden kunnen verkocht worden.Desbetreffende 

6 woongelegenheden zouden mogelijks spiegelbeeld kunnen zijn cfr plan van 6 woongelegenheden dat als 

uitbreiding voorzien is op de inmiddels in aanbouw zijnde 9 woongelegenheden (6 woningen en 3 appartementen).   

EGEM, 6 loten 
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1.2 Woningen en appartementen 

1.2.1 Vooronderzoek en intentieverklaringen 
 

 

Geschiedenis 

Begin 80’ jaren - verwerving gronden via gerechtelijk onteigening (VMSW- toenmalig NMVH) 

Eind 80’ jaren – onteigening voor aanleg Ring te Waregem (Oosterlaan) 

1996 Opbouw 34 huur woongelegenheden 1ste fase Hongerstraat 

2006 Opbouw nieuw kantoorgebouw Helpt Elkander 

2007 Opbouw 30 huur woongelegenheden 2de fase Hongerstraat 
 

2006 Opmaak 1ste stedenbouwkundige studie Dompelpark door intercommunale LEIEDAL Kortrijk 

2010 Ruiling met ZW Vl SHM ’s voor het bouwen van koopwoningen 
 

2010 Aanzet studie sociale verkaveling thv Hazepad 39 LOTEN – ontwerpstudie opgemaakt door studiebureau  

  Snoeck & Partners in opdracht VMSW – tot op heden nooit uitgevoerd. 
 

2014 (Her) opmaak stedenbouwkundige studie 1ste fase Dompelpark door intercommunale LEIEDAL Kortrijk 
 

Zoals blijkt uit de voorgaande jaarverslagen diende te worden afgestapt van de oorspronkelijke idee om deze site in 

samenwerking met Stad Waregem dmv ruiling te ontwikkelen omwille van het feit dat deze gronden in het verleden 

gerechtelijk werden onteigend en het bijgevolg cfr. de wetgeving niet mogelijk is deze gronden te verkopen of te 

ruilen met andere mogelijke conversie-projecten in Waregem.  

 

Op 25 januari 2014 besliste de Raad van Bestuur van Helpt Elkander ingevolge advies van de VMSW dd. 23/01/2014 

houdende het verder ontwikkelen van het masterplan, opdracht te geven aan Intercommunale Leiedal tot opmaak van 

een nieuwe stedenbouwkundige studie voorwat betreft FASE 1 van het project.  De kostprijs van deze studie 

bedraagt in totaal 8.475 euro excl. BTW.  

 

Op 5 februari 2014 werd het contract mbt deze opdracht “ uitvoeren van ondersteunend ondezoek in functie van de 

realisatie van de eerste fase van het project Dompelpark in Waregem” ondertekend. 

 

Als belangrijkste aandachtspunten bij de verdere ontwikkeling van de studie werden volgende zaken aangehaald: 

 Aanpassing westelijk deel van het voorliggend plan voor 

de sociale verkaveling ‘Hazepad’ zodat de ontsluiting 

naar de ringweg kan gebeuren en zodat de inrichting 

afgestemd is op de beekvallei en het globale 

masterplan. 

 Verdere uitwerking zuiderlijk deel met betrekking tot 

de voorgestelde typologieën en het openbaar domein.  

Een keuze tussen brug of tunnel thv Ring als ontsluiting 

naar wijk Torenhof voor zwakke weggebruikers dient 

door de betrokken partijen in consensus gemaakt te 

worden. 

 Verfijning van typologieën binnen eerste fase op basis 

van informatie over de vraagzijde door Helpt Elkander 

aan te reiken. 

 Uitwerking van een duurzaam waterconcept voor de 

eerste fase rekening houdend met recente wetgeving 

rond infiltratie en buffering.  

 

  

WAREGEM, masterplan 
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Wat betreft de timing houdende het afwerken van deze opdracht werd contractueel vastgelegd dat de studie wordt 

aangevat ten laatste 6 weken na het toekennen van de opdracht door Helpt Elkander en dat de opdracht een afloop 

zal kennen binnen het jaar na het toekennen van de opdracht.  In het contract werden 4 overlegmomenten met alle 

betrokken partijen ingeschreven.  

- 27/03/2014: eerste overlegmoment kantoor Helpt Elkander in aanwezigheid van de VMSW, Intercummunale 

Leiedal, vertegenwoordiging Stad Waregem, vertegenwoordiging departement Mobiliteit en Openbare 

Werken Vlaamse Overheid (MOW) en Helpt Elkander.  

- 14/05/2014: overlegmoment rond mobiliteit in kantoor van Helpt Elkander in aanwezigheid van de VMSW,  

vertegenwoordiging Stad Waregem, vertegenwoordiging AWV, vertegenwoordiging MOW en Helpt Elkander.  

- 12/06/2014: overlegmoment in kantoor van Helpt Elkander in aanwezigheid van de VMSW, 

vertegenwoordiging Stad Waregem, vertegenwoordiging Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), 

vertegenwoordiging MOW, landmeter en Helpt Elkander. 

- 30/09/2014: bilateraal overleg Helpt Elkander – Leiedal. 

- 09/10/2014: overlegmoment in het Stadhuis van Waregem in aanwezigheid van de VMSW, 

vertegenwoordiging Stad Waregem, vertegenwoordiging MOW, vertegenwoordiging AWV en Helpt Elkander 

- 17/10/2014: voorstelling van de studie  - overlegmoment in het Stadhuis van Waregem  

 

Aanvankelijk werd er door de Administratie, in opdracht van de Raad van Bestuur van 25 januari 2014 op 

aangedrongen om de  deadline tot afwerken van deze studie korter te maken met voorstel okt- nov  2014, doch vnl. 

omwille van nog steeds bestaande onduidelijk van overheidswege mbt de subsidiëring van de infrastructuurwerken, 

werd deze deadline niet gehaald.  

 

De “technische” studie was eind 2014 afgewerkt, doch staat op heden het vraagstuk mbt de financiering van de 

infrastructuurwerken nog volledig open.  

 

Van overheidswege wordt in januari 2015 een lijst opgemaakt van de bouw- en infrastructuurprojecten die sociale 

koopwoningen en sociale kavels bevatten.  Deze lijst zal, na screening van verschillende voorwaarden om nog vatbaar 

te zijn voor subsidie, aan de minister bezorgd worden ter goedkeuring. 

Het project “Dompelpark” te Waregem werd ook in deze lijst opgenomen, omdat voor dit project reeds een 

stedenbouwkundige studie bezig is. Maar de opname in deze lijst betekent nog niet dat de infrastructuur voor de 

sociale koopwoningen en sociale kavels zal gesubsidieerd worden. Normaal gezien zal deze beslissing in de eerste 

helft van 2015 gebeuren. Sowieso blijft de subsidie voor de infrastructuurwerken ten behoeve van sociale 

huurwoningen behouden. 

 

Hieronder kan je de raming terugvinden van de infrastructuurwerken ten laste van de VMSW en ten laste van derden 

bij het al dan niet subsidiëren van de sociale koopwoningen en sociale kavels. 

Het is de bedoeling dat voor het deel ten laste van derden tussen de stad Waregem en Helpt Elkander wordt 

afgesproken wie welk percentage ten laste zal nemen. 

Na deze beslissing gemeld te hebben aan de VMSW kan de VMSW starten met de aanstelling van de ontwerper voor 

fase 1. 

 

Doordat de infrastructuurwerken van dit project werden aangemeld als 1 geheel voor fase 1 en fase 2 werd beslist 

om 1 subsidiepercentage toe te passen voor fase 1 en 2. Op het ogenblik dat dit percentage bepaald wordt, dient de 

definitieve verdeling tussen koop/huur/kavels en respectievelijke oppervlaktes gekend te zijn. 

 

Voor de kavels ter hoogte van Hazepad is reeds lang geleden de ontwerper Snoeck & Partners aangesteld. Indien de 

koopwoningen en sociale kavels niet meer gesubsidieerd worden, zal de VMSW wat dit project betreft niet meer als 

opdrachtgever optreden en zal het contract met Snoeck & Partners verbroken worden.  Zoals reeds eerder 

aangehaald gaat het hier nog om een 26-tal i.p.v. 39 kavels.  (zie 1.1.4.) 
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RAMING KOSTPRIJS INFRASTRUCTUUR  voor het gehele project Dompelpark m.a.w. 1ste en 2de fase  

 

    aantal % tlv VMSW % tlv derden max kostprijs/woning kostprijs VMSW kostprijs derden 

Fase 1 kavels 26 60 40 21500 335.400,00 223.600,00 

  huur 90 100 0 21500 1.935.000,00 0,00 

Totaal fase 1 2.270.400,00 223.600,00 

Fase 2 kavels 19 60 40 21500 245.100,00 163.400,00 

  koop 56 100 0 21500 1.204.000,00 0,00 

  huur 116 100 0 21500 2.494.000,00 0,00 

Totaal fase 2 3.943.100,00 163.400,00 

Totaal kostprijs infrastructuur 6.213.500,00 387.000,00 

        indien sociale koopwoningen en sociale kavels niet meer vatbaar zijn voor subsidie 

 
    aantal % tlv VMSW % tlv derden max kostprijs/woning kostprijs VMSW kostprijs derden 

Fase 1 kavels 26 0 100 21500 0,00 559.000,00 

  huur 90 100 0 21500 1.935.000,00 0,00 

Totaal fase 1 1.935.000,00 559.000,00 

Fase 2 kavels 19 0 100 21500 0,00 408.500,00 

  koop 56 0 100 21500 0,00 1.204.000,00 

  huur 116 100 0 21500 2.494.000,00 0,00 

Totaal fase 2 2.494.000,00 1.612.500,00 

Totaal kostprijs infrastructuur 4.429.000,00 2.171.500,00 

 

Op 26 maart 2015 werd de studie inmiddels voorgelegd aan de leden van de Raad van Bestuur van Helpt Elkander.  
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In het kader van de “Verkoopsprocedure voor staatslogementen” stelde Helpt Elkander zich, ingevolge beslissing van 

de Raad van Bestuur van 23/10/2013 kandidaat voor het kopen van bepaalde rijkswachtwoningen, mocht er zich een 

opportuniteit voordoen.  

Per e-mail dd. 01/10/2014 vanwege Dhr. Marescaux, Aankoopcomité Kortrijk, werd Helpt Elkander op de hoogte 

gesteld dat de woningen gelegen te Wakken, Kraaistraat 4-6-8-10 en 12 verkocht zouden worden voor een totaalprijs 

van 533.282,66 euro incl. garages en grond.   Zowel de huisvestingsmaatschappij als het OCMW Dentergem, stelden 

zich destijds nav van de brief betreffende “Verkoopsprocedure staatslogementen – ref. KAB/RdG/LB/ 

staatslogementen” kandidaat –koper voor desbetreffende woningen. 

Daar het OCMW Dentergem zéér geïnteresseerd bleek te zijn in de aankoop van deze woningen besliste de Raad van 

Bestuur van 22/10/2014 op voorstel van het Directiecomité af te zien van de aankoop van deze woningen, temeer het 

hier om relatief oude woningen ging, eerder geschikt voor sloop dan voor renovatie (waarbij sloop pas mogelijk was na 

2028 wegens woonrecht in één van de woningen) en mede omwille van het feit dat de huisvestingsmaatschappij in het 

kader van de CBO-procedure binnenkort van start zal gaan met het bouwen van een 38-tal woongelegenheden in de 

gemeente Dentergem & Oeselgem.  

 

 

 

De Directeur haalt in het kort aan dat de plannen mbt mogelijke aankoop van goede woningen in het centrum van 

Aarsele en eigendom van stad Tielt aan de VMSW werd overgemaakt met voorstel een plaatselijk bezoek te 

overwegen teneinde te kunnen overgaan tot mogelijke beslissing van aankoop. 

Aankoop van goede woningen kan gebeuren op voorwaarde dat de woningen min 15 jaar oud zijn en waaraan max. 

50.000 euro per woongelegenheid mag besteed worden voor mogelijke renovatie.  Desbetreffende woningen voldoen 

volledig aan deze voorwaarden - criteria waarbij het Directiecomité ervan overtuigd is dat bij verwerving van deze 

10- tal appartementen + mogelijke aanpalende eengezinswoning dit een meerwaarde kan betekenen voor de 

huisvestingsmaatschappij temeer in desbetreffend gebouw lift aanwezig is en dergelijke appartementen zouden 

kunnen toegewezen worden aan seniorengroep temeer HE nog geen dergelijke appartementen voor senioren in deze 

regio in eigendom heeft. 

Intussen werd vernomen dat sedert het invoege treden van NFS3 in 2013 desbetreffende regelgeving van aankoop 

goede woningen niet meer van toepassing zou zijn.  Verdere onderhandelingen met VMSW maken het misschien nog 

mogelijk om deze aankoop toch te laten doorgaan mits voorafgaandelijk plaatselijk (technisch) onderzoek. 
 

Deze woningen blijken op het eerste zicht wel te voldoen aan de criteria voor een goede woning: de woningen zijn 

ouder dan 15 jaar, er is een beperkte renovatiekost (< 15.000€).  Daarenboven is er een lift aanwezig en beschikken 

de appartementen allemaal over 1 slaapkamer. Deze typologie zou een mooie meerwaarde vormen voor het 

huurpatrimonium van Helpt Elkander.  

Bij een mogelijke aankoop zal wel nog moeten blijken of de zittende huurders kunnen blijven huren. Indien de huidige 

huurders aan de voorwaarden van het kaderbesluit sociale huur voldoen, stelt er zich geen enkel probleem. Het is 

echter nog niet duidelijk op welke termijn men de overige huurders hun opzeg zal moeten betekenen. Dit blijft dus 

verder te onderzoeken nadat een mogelijke aankoop werkelijkheid wordt! 

 

Op 7/04/2014 werd het verslag mbt het plaatsbezoek van 13 februari 2014 vanwege sectorarchitect VMSW 

ontvangen. Ingevolge advies VMSW en cfr beslissing DC 11/04/2014 werd schattingsverslag aangevraagd temeer de 

verkoopsprijzen niet te hoog mogen zijn cfr financieringstabel VMSW.  De reden hiervoor is dat er nog tal van 

bijkomende renovatiewerken der komende jaren noodzakelijk zal worden geacht teneinde de woningen te kunnen 

voldoen aan de ERP- norm tegen 2020.  

 

Op 12/12/2014  werd de huisvestingsmaatschappij in kennis gesteld van het schattingsverslag voor de mogelijke 

aankoop van 10 appartementen + 1 handelshuis gelegen te Aarsele, Jules Van Ooststraat 1 Vinktstraat 3 t.b.v. 

700.000 euro t.a.v. stad Tielt. 

  

DENTERGEM, aankoop rijkswachtwoningen 

TIELT, aankoop goede woningen 



Deel III: Verslag van de Raad van Bestuur 

Jaarverslag 2014 

26 

Gelet dat ingevolge mogelijke verwerving deze appartementen een andere doelgroep zou kunnen aangesproken worden 

vnl senioren en hierbij de versoepelde interpretatie wat rationele invulling toewijzing regio Tielt zou komen te 

vervallen geeft de Raad van Bestuur 16/12/2014 vervolgens haar principiële goedkeuring voor de aankoop van deze 

woongelegenheden. Alvorens een definitieve beslissing te nemen omtrent deze aankoop zal aan de VMSW het nodige 

advies gevraagd worden met terugkoppeling naar het verslag van destijds opgemaakt door VMSW ingevolge hierboven 

aangehaald plaatselijk bezoek in voorjaar 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 23 oktober 2013 besliste de Raad van Bestuur opdracht te geven aan 

de Administratie om het nodige te doen houdende de openbare verkoop 

van de woning gelegen te Waregem, Nokerseweg 44. Deze woning dateert 

immers van het jaar 1935.  De kosten voor het renoveren van deze woning 

zouden veel te hoog oplopen dit te meer er geen mogelijkheden tot 

uitbreiding zijn, daar de aanpalende woningen niet meer in eigendom van 

de huisvestingsmaatschappij zijn.  

Het schattingsverslag voor de verkoop van deze woning bedraagt 

€72.000,00. Op 5 februari 2014 werd opdracht gegeven aan Notariaat 

Dufaux uit Waregem om openbare verkoopprocedure op te starten.  

Echter, doordat er bij opmeting van het perceel aan het licht kwam dat 

de aanpalende eigenaar een tuinhuis – garage had gebouwd deels op 

eigendom van Helpt Elkander, kon tot op heden de verkoop nog niet 

plaatsvinden.  In het voorjaar van 2015 zal de openbare verkoop kunnen 

doorgaan. 

 

 

Op 24 september 2014 besliste de Raad van Bestuur om opdracht te geven 

aan de Administratie het nodige te doen teneinde over te kunnen gaan tot 

openbare verkoop van de woning gelegen te Waregem, Beiaardstraat 22.  

Het gaat hier om een vrijwillige verkoop van een verhuurbare woning, doch 

omwille van de hoge renovatiekosten ingevolge verbouwingswerken door de 

huurder wordt het niet opportuun geacht om verder nog kosten aan de 

woning te doen.  Bijgevolg zal de openbare verkoop doorgaan in 2015. 

  

WAREGEM, Beiaardstraat 22 

WAREGEM, Nokerseweg 44 
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1.2.2 Aankopen 

 

 

Ter zitting van de Raad van Bestuur van 

23 oktober 2013 besliste Helpt 

Elkander om het recht van voorkoop uit 

te oefenen voor de woning gelegen te 

St. Baafs Vijve, Jasmijnenstraat 16. 

Op dinsdag 11 februari 2014 werd de 

aankoopakte voor deze woning verleden. 

De kostprijs van deze woning bedraagt 

125.000 euro + 2.609,03 euro 

notariskosten. 

Inmiddels werden in 2014 volgende 

renovatiewerken aan deze woning 

uitgevoerd voor een totaalbedrag van 

ongeveer € 35.000 .  

- Plaatsen nieuwe ketel + leidingen in opbouw  

- Plaatsen radiatoren 

- Binnentrekken gas + aansluiting Eandis 

- Vervangen buitenschrijnwerk 

- Keuring elektriciteit + aanpassingswerken  

- Isoleren dak 

De notaris ging over tot schatting van de marktwaarde t.b.v. 520 euro en toewijzingslijst voor deze woning werd aan 

het Directiecomité voorgelegd op 5 december 2014 .  Verwacht wordt dat deze woning zal kunnen verhuurd worden in 

het voorjaar van 2015.  

 

1.2.3 Verkopen 

 

 

 

Ingevolge attestering op de Raad van Bestuur van 26 juni 2013 werd 

op 14 februari 2014 in het kader van het kooprecht zittende 

huurder overgegaan tot verkoop van de woning gelegen te Waregem, 

Mussekouter 114. 

 

Gegevens van het project: 

 Ligging van de woning: Waregem, Mussekouter 114 

 Oppervlakte:  1a 82ca 

 K.I.: 562,00 euro 

 Verkocht aan Dhr. En Mevr. Mansouri – Kasmi 

 Akte dd. 14/02/2014 

 Verkoopprijs: € 167.000,00  

 

 

 

 

ST. BAAFS VIJVE, Jasmijnenstraat 16 

WAREGEM, Mussekouter 114 

voor renovatie 
na renovatie 
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1.2.4 Nieuwbouwwerken 

1.2.4.1 Werken in planning of ontwerpfase 

 

PROJECTTEAM 

- Architect: Naert W&W, Pittem 

- Veiligheidscoördinator Ontwerp en Verwezenlijking: V.E.T.O. & Partners, Oosterzele 

- EPB-verslaggever: Kerckaert Alex, Wingene 

- Studiebureau Stabiliteit: Boucherie, Roeselare 

- Studiebureau Technieken: Arkas-Callewaert, Heule 

ONTWERP 

Fase 1  (3W) Blok 1 bestaande uit één ‘seniorenwoning’ met 2 slaapkamers op het gelijkvloers en 2  

  duplexappartementen op het 1ste verdiep met 3 slaapkamers (op 2de verdiep)  

 (6W) woningen cfr bestaande verwezenlijking (3de pijpekop) 

  nl. 2 eengezinswoningen 3 slaapkamers (3/5), 2 bel-etagewoningen met 2 slaapkamers en  

  2 eengezinswoningen met 3 slaapkamers 

Fase 2 (6W)  Blok 2 bestaande uit 2 ‘seniorenwoningen’ met 2 slaapkamers op het gelijkvloers en 4  

 duplexappartementen op het 1ste verdiep met 3 slaapkamers (op 2de verdiep) 

 

Blok 1

Blok 2

Helpt Elkander

Grondplannen

Gelijkvloers

1e verdiep

2e verdiep

Perspectief

Perspectief

Terug

Inplanting

 
Ter zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Pittem werd op 23 oktober 2013 de 

bouwaanvraag voor het bouwen van de 6 eengezinswoningen en de 3 appartementen goedgekeurd (fase 1).  Op 27 

november 2013 gaf de Raad van Bestuur bijgevolg machtiging aan de administratie om alvast het nodige te doen  

teneinde zo spoedig mogelijk te kunnen overgaan tot open aanbesteding voor de bouw van deze 9 woongelegenheden.  

Deze 9 woongelegenheden behelsen bijgevolg 3 appartementen en 6 woningen.  

 

Wat betreft het concept van de resterende 6 appartementen  fase 2 dient de opmaak van het RUP nog afgewacht 

te worden.  Pas nadien kan door de ontwerper een nieuwe bouwaanvraag worden ingediend.  Het volledige dossier 

werd ingeleid voor de VMSW.  Waarschijnlijk zal men voor de tweede fase een nieuwe bouwvergunning moeten 

aanvragen want er zal dan immers een strikter E-peil behaald moeten worden. Er werd inmiddels in het 

oorspronkelijk dossier Fase 1 wel de mogelikehid voorzien om de fase 2 via onderhandse gunning in uitbreiding te 

kunnen gunnen.  

 

De open aanbesteding fase 1 vond plaats op 4 juli 2014.  De opdracht werd gegund aan de firma Damman uit 

Deerlijk voor een bedrag van  1.415.401,56 excl. BTW.  De werken werden inmiddels aangevat op 12 januari 2015.   

 

 

  

EGEM, wijk Molenakker 15 woningen (9+6) 
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Gegevens van het project: 

 CBO-procedure (procedure nr. 8 huur) 

o Schrijven VMSW dd. 04/09/2013: voorstel van de firma Durabrik uit Drongen voor opbouw van 15 

tot 30 woongelegenheden werd geselecteerd in fase 1. 

o Schrijven VMSW dd. 02/04/2014: voorontwerp voor 17 opbouw 17 woningen door de firma Durabrik 

werd door de gemengde technische commissie gunstig beoordeeld (Fase 2) 

 

 Oppervlakte aan te kopen gronden: 14a 45ca 

 Huidige eigenaar:gemeente Dentergem 

 Schattingsverslag 140 euro/m² 

 Totaalprijs: 202.300,00 euro 

 

 Opbouw van 17 appartementen 

o 14 tweeslaapkamerappartementen 

o 2 éénslaapkamerappartementen 

o 1 appartement voor mindervaliden 

 

 Raming kostprijs: € 2.211.012,00 excl. BTW 

Oorspronkelijk was het in dit dossier de bedoeling om, gezien de ligging van deze gronden, nabij het rusthuis RVT WZC 

Mariaburcht, over te gaan tot de bouw van een 15-tal assistentiewoningen.  Van dit idee diende echter te worden 

afgestapt, daar cfr. de huidige regelgeving dergelijke samenwerking tussen een welzijnsactor en een sociale 

huisvestingsmaatschappij voor de bouw van een dergelijk project moeilijk haalbaar bleek te zijn.   

Teneinde een uitvoeringsontwerp te kunnen indienen voor dit project vonden in loop van 2014 verschillende gesprekken 

plaats met de aannemer Durabrik, vnl. wat betreft materiaalkeuze en verdere uitwerking van het voorontwerp en kon 

eveneens een consensus worden bereikt aangaande het beperken van de aan te kopen grondoppervlakte.  Het project is 

immers gelegen op gronden dewelke op heden in eigendom zijn van de gemeente Dentergem en daar waar het 

oorspronkelijk de bedoeling was dat Helpt Elkander het volledige perceel zou aankopen om vervolgens over te gaan tot 

overdracht van de gronden aan de gemeente Dentergem voor wat betreft het openbaar domein, zal Helpt Elkander, nu, 

voor aanvang van de werken slechts een beperkt gedeelte van de gronden dienen aan te kopen.  

Inmiddels gaf de Raad van Bestuur van de vennootschap ter zitting op 23 april 2014 machtiging aan de Administratie 

om de procedure Fase 3 verder te zetten.  In deze fase van de CBO-procedure treedt Helpt Elkander op als 

opdrachtgever. Ingevolge deze beslissing werd Durabrik met schrijven dd. 3 oktober 2014 vanwege Helpt Elkander in 

kennis gesteld van toetreding tot fase 3 van de onderhandelingsprocedure waarbij de nodige uitvoeringsstukken 

worden ingewacht tegen 15 december 2014. 

De officiële goedkeuring uitvoeringsontwerp & financiering + uitvoering is voorzien in 2015. 

 

 

 

 

 

  

DENTERGEM, Centrum – Baljuwstraat - 17 appartementen 
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Gegevens van het project: 

 CBO-procedure (procedure nr. 8) 

o Schrijven VMSW dd. 04/09/2013: voorstel van de firma Durabrik uit Drongen voor opbouw van 15 

tot 30 woongelegenheden werd geselecteerd in fase 1. 

o Schrijven VMSW dd. 02/04/2014: voorontwerp voor 17 opbouw 17 woningen door de firma Durabrik 

werd door de gemengde technische commissie gunstig beoordeeld (Fase 2). 

 

 Oppervlakte aan te kopen gronden: 38a 75ca 

 Huidige eigenaar:gemeente Dentergem 

 Schattingsverslag 140 euro/m² 

 Totaalprijs: 542.500,00 euro 

 

 Opbouw van 21 appartementen 

o 14 tweeslaapkamerappartementen 

o 6 éénslaapkamerappartementen 

o 1 appartement voor mindervaliden 

 

 Raming kostprijs: € 2.812.425,00 excl. BTW 

 

 

Inmiddels gaf de Raad van Bestuur van de vennootschap ter zitting op 23 april 2014 machtiging aan de Administratie 

om de procedure Fase 3 verder te zetten.  In deze fase van de CBO-procedure treedt Helpt Elkander op als 

opdrachtgever. Ingevolge deze beslissing werd Durabrik met schrijven dd. 3 oktober 2014 vanwege Helpt Elkander in 

kennis gesteld van toetreding tot fase 3 van de onderhandelingsprocedure waarbij de nodige uitvoeringsstukken 

worden ingewacht tegen 15 december 2014. 

Grootste struikelblok in dit dossier is de nood aan een wijziging in het RUP teneinde een bouwvergunning voor deze 

werken te kunnen bekomen daar het hier initieel om een ambachtelijke zone gaat die als woonzone voor 

gemeenschappelijke woonbouw dient te worden aangepast. 

De officiële goedkeuring uitvoeringsontwerp & financiering + uitvoering is voorzien in 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DENTERGEM, OESELGEM, Volderstraat – 21 appartementen 
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 Sloop + opbouw 2 à 3- tal appartementen 

 Raming: 376.000,00 euro 

 
Begin  2014 werd het project “on hold” gezet daar dit 

project mogelijks in aanmerking zou komen voor de Design 

en Build-procedure via de VMSW.  Doch in de loop van het 

werkjaar kwam tot uiting dat de firma Damman uit Deerlijk 

aan wie de procedure Design en Build* werd gegund, geen 

interesse vertoont in een realisatie op deze gronden.  

Bijgevolg werd eind december 2014 de gunningsprocedure 

voor aanstelling van een ontwerper alsnog opgestart waarbij 

ter zitting van het Directiecomité van 13 februari 2015 de 

opdracht gegund werd aan Ar-tuur architectenbureau uit 

Waregem.  

 

 

 

 

 DESIGN en BUILD –procedure (*zie toelichting) 

 Aannemer: Damman, Deerlijk 

 Opbouw 4 duplo-appartementen 

 Raming: € 588.374,00 excl. BTW 

In het kader van de regelgeving mbt het GROND- en 

PANDENDECREET ging Helpt Elkander op 20 september 

2012 over tot aankoop van 1 perceel bouwgrond (lot 13) 

gelegen te Waregem, Grasdreef.  

BELANGRIJKE GEGEVENS  mbt  de gronden 

 Verkoper: firma Durabrik 

 Oppervakte: 949m² - lot 13 

 Invulling sociale last in het kader van het GROND- en PANDENDECREET 

 Verwerving middels akte dd. 20/09/2012 t.b.v. 175.000,00 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) DESIGN & BUILD- procedure 
Ingevolge Telex 2014/010 VMSW –dd 20/03/2014 werden alle SHM’s in kennis gesteld van het proefproject ‘kleine 
Design & Build- West Vlaanderen’ dat gegund werd aan Bouwonderneming Damman uit Deerlijk.  Hun offerte toont 
dat een kwaliteitsvolle invulling van kleine bouwpercelen binnen de financieringsplafond mogelijk is. 
Bijgevolg biedt dit instrument heel wat perspectieven om op een vrij korte termijn woningen te realiseren op 
resterende stukjes grond eigendom van een sociale huisvestingsmaatschappij. 
Ingevolge beslissing Raad van Bestuur van 26 maart 2014 werd aan de Administratie machtiging gegeven dit verder 
te onderzoeken teneinde, zoals gevraagd in de telex voor 1 mei 2014 een antwoord te kunnen formuleren houdende 
eventuele interesse vanwege Helpt Elkander. Hieruit kwam de conclusie dat er een potentieel van gronden 
beschikbaar is om desbetreffende goedgekeurde typologieën te integreren wat volgende dossiers betreft : 

WAREGEM, Grasdreef 

WAREGEM, Toekomststraat 42-44 
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- Waregem, Grasdreef: voorstel van 2*2 duowoningen met telkens 2 carports 
- St. Eloois Vijve, Site Transvaal   
- St. Eloois Vijve, Oostpoort  (onder voorbehoud van wijziging) 
- Aarsele, Hoogmolenweg 

 Bijgevolg werd ingevolge bespreking RvB 24 september 2014 voorgesteld dat de Administratie de nodige 
uitgewerkte plannen aan de VMSW zou bezorgen met vraag in hoeverre deze projecten prioritair in aanmerking 
kunnen komen enerzijds alsmede verzoek de juridische context van deze procedure te willen verduidelijken 
anderzijds teneinde de SHM  in staat te stellen de procedures vlekkeloos te kunnen opstarten.  Tevens blijkt de 
procedure tot het wel of niet aanstellen van extern werktoezichter en/of architect toezicht vrij onduidelijk en 
dient dit verder juridisch onderzocht te worden.  

 Inmiddels werd met schrijven 22/12/2014 het voorontwerp 2 duo woningen (= 4 woongelegenheden) Grasdreef 

Waregem aan de VMSW ter goedkeuring overgemaakt. 

 

 

 Opbouw 14-tal woningen 

 Raming: 2.100.000,00 euro 

Reeds lang heeft Helpt Elkander de intentie op de resterende 

gronden in St. Eloois vijve, wijk Oostpoort een 14-tal 

appartementen op te trekken, temeer deze gronden reeds 

gedeeltelijk met infrastructuur werden uitgerust, doch diende er 

eerst een vooronderzoek te worden uitgevoerd naar welke 

gronden wel en niet aan stad Waregem als openbaar domein 

werden overgedragen.  Hierover bestond enige verwarring 

omwille van een administratieve fout op het Kadaster. 

Uit bovenstaand plannetje blijkt inmiddels dat slechts het linkerperceel zal worden ingevuld als mogelijk 

nieuwbouwproject daar het rechterperceel destijds reeds in het openbaar domein werd ingelijfd. 

Zoals hierboven reeds aangehaald maakt dit dossier verder het onderzoek uit voor mogelijke realisatie via de Design 

& Build procedure. 

 

 

 

Deze gronden zijn in eigendom van Stad Waregem. Via een zakelijk recht en in samenwerking met WAGSO zal Helpt 

Elkander op deze gronden mogelijks een 10-tal woningen bouwen. 

 

 Opbouw 10 woningen 

 Raming: 1.500.000,00 euro 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zoals hierboven reeds aangehaald maakt dit dossier verder het onderzoek uit voor mogelijke realisatie via de Design 

& Build procedure. 

  

ST. ELOOIS VIJVE, Oostpoort 

ST. ELOOIS VIJVE, Site Transvaal  
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Naar aanleiding van onderzoek en toelichting tijdens de Raad van Bestuur van 24 april 2013 houdende stand van 

zaken wat kostprijs renovatie en hieraan gekoppelde riolering- & vochtigheidsproblematiek betreft, werd het 

renovatiedossier van 56 duplexappartementen Hof Ter Waaien grondig besproken waarbij de Directeur ingevolge 

advies vanwege de VMSW de vraag stelt of een mogelijke vervangingsbouw niet in overweging dient genomen te 

worden i.p.v. renovatie temeer de geraamde renovatiekosten t.b.v. 3.178.675, 40 euro niet in verhouding staan tot 

de meerwaarde van deze renovatie. 

Door vervangingsbouw zou tevens worden tegemoet gekomen om bepaalde typologieën voor specifieke doelgroepen 

te bouwen zoals senioren > 55 jaar en personen met een fysische handicap.  Tevens zou door het integreren van een 

mogelijke 2de verdieping een 3-tal woonlagen kunnen gecreëerd worden waarbij de infrastructuurwerken voor 100% 

volledig kunnen gesubsidieerd worden. 

Wetende dat dit op maatschappelijk vlak grote gevolgen kan hebben wat tijdelijke of definitieve invulling 

verhuisbewegingen betreft enerzijds alsmede een fasering van dit project onontbeerlijk is tot het welslagen van 

deze relatief grote omvang van vervangingsbouw anderzijds geeft de Raad de principiële goedkeuring om dit dossier 

verder uit te werken waarbij in samenspraak met de VMSW zal bekeken worden in hoeverre deze opdracht door 

dezelfde architect kan worden verder gezet.   

 

  

Hierbij geeft de Directeur enige toelichting mbt dossier vervangingsbouw Hof Ter Waaien ingevolge bezoek bij 

VMSW van 4 juni ll. 

De sector- architect is de mening toegedaan dat de adhoc beslissing vanwege VMSW om de geplande renovatie 

t.b.v. 3.178.675,40 euro niet uit te voeren en te kiezen voor vervangingsbouw om allerlei redenen niet aan de 

oorzaak ligt van de ontwerper terzake maar wel aan de toekomstvisie vanwege de VMSW om steeds meer over te 

gaan tot vervangingsbouw teneinde de grote renovatiekosten te vermijden.  

Bij dezer werd er dan ook afgesproken dat door bereidwilligheid vanwege ontwerper om geen dossierkosten aan te 

rekenen voor het tot op heden geleverde werk van aanpak renovatiedossier en nog steeds de destijds gegeven 

korting op ereloon wenst toe te handhaven op dit dossier desbetreffend dossier kan gegund worden aan ontwerper 

bvba Lecluyse uit Waregem voor de bouw van mogelijke andere woonvormen voor bepaalde doelgroepen cfr de 

normen C 2008 van de VMSW. 

Ingevolge beslissing Raad van Bestuur 26/06/2013 houdende definitieve aanstelling van ontwerper om aan 

desbetreffend dossier voorkeur te geven voor het doorvoeren van vervangingsbouw t.a.v. geplande renovaties 

waarvan de kostprijs > 65.000 euro / appartement benadert werd inmiddels in 2014 opdracht gegeven om tot 

opmaak van studieontwerp over te gaan.  Gelet dat de gegevens m.b.t. rioleringstelsel zo goed als niet meer vindbaar 

waren, werd in 2014 opdracht gegeven om een landmeter- expert om tot opmaak van metingsplan over te gaan.  

Deze gegevens blijken zeer noodzakelijk te zijn teneinde de huisvestingsmaatschappij HE in staat te stellen een 

geplande vervangingsbouw met hieraan gekoppelde herhuisvestingtraject(en)in fasering door te voeren waarbij 

verhuring buiten het sociaal huurstelsel in afwachting van renovatie mogelijk moet worden geacht. 

Verdere evolutie van voorstudie, voorontwerp zal in 2015 worden verder gezet. 

1.2.4.2 Werken in uitvoering 

Nihil op 31/12/2014 

  

WAREGEM, Hof Ter Waaien, vervangingsbouw 
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1.2.4.3 Opgeleverde werken 

 

 
o Ligging der woningen:   - WAREGEM: Erasmuslaan en Mercatorlaan – 4 x 6 appartementen 

 

o Architect: AR-tuur, Waregem 

o Veiligheidscoördinator Ontwerp en Verwezenlijking: Studiebureau Feys, Poperinge 

o EPB-verslaggever: VECOBO, Waregem 

o IR-stabiliteit: Studiebureau Vangheluwe, Izegem  

o IR - technieken: Henk Pijpaert Engeneering, Oudenaarde 

o Aannemer: Damman Deerlijk 

 

o Aanvang der werken: 07/01/2013 

o Oorspronkelijke uitvoeringstermijn: 490 kalenderdagen 

o Einde der werken: V.O. 23/10/2014 

 

o Aanbesteding: open aanbesteding 04/05/2012 

o Bestelbedrag: € 2.828.517,92 excl. BTW 

o Eindbedrag: € 2.861.874,17 excl. BTW 

   Boete wegens laattijdige uitvoering der werken: nihil 

   VO6 voor slecht uitgevoerde werken: € 18.000  

   VO7 voor uitgestelde werken: € 11.000 

o Uitvoeringstermijn: 450 kalenderdagen 

 

o Financiering: renteloze NFS2, omgezet naar FS3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONTWERP 

Vier clusters bestaande uit telkens 6 woongelegenheden. Elke cluster bevat bestaat uit: 

- 2 gelijkvloerse appartementen 

- 1 gelijkvloers appartement met 4 slaapkamers 

- 1 appartement met 2 slaapkamers op het 1ste verdiep 

- 2 appartement met 3 slaapkamers op het 1ste verdiep, 2 slaapkamers op het 3de verdiep 

Per cluster van 6 woongelegenheden zijn 4 carports met beugel voorzien voor de huurders, waarvan 1 plaats voorzien 

is voor een mindervalide.  Per cluster is eveneens een fietsenberging voorzien.  

 

Door het voorzien van deze verschillende types probeert Helpt Elkander tegemoet te komen aan een behoefte van 

levenslang wonen.  Verhuizen binnen de site naar een woning aangepast aan de gezinssituatie is mogelijk.  

De 4 gelijkvloerse tweeslaapkamerappartementen (één in elke residentie) worden toegewezen aan 65+ cfr. het lokaal 

toewijzingsreglement Waregem.  

  

WAREGEM, Nieuwenhove – Kastorwegel – 24 appartementen 
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Ter zitting van de Raad van Bestuur van 5 juni 2014 

werd de naamkeuze van de vier residenties als volgt 

vastgelegd:  

 De Schietspoele 

 De Brakke 

 Het Capellehof 

 De Gaverbeek 

Deze naamkeuze is gebaseerd op een voorstel van een 

bestuurder en verwijst naar namen van voormalige 

herbergen die vanop de plaats waar de residenties 

ingepland staan, zichtbaar waren.  

 

 

 

Riolerings – en wegeniswerken 

o Opdrachtgever: VMSW 

o Ontwerper: ontwerpbureau Plantec, Oostende 

o Aanbesteding: openbare aanbesteding op 

 18/09/2007 

o Aannemer: Vuylsteke, Meulebeke 

o Bestelbedrag: €552.654,60 incl. BTW 

kosten gedragen door het Vlaams Gewest 

voor 100% 

o Einde van de werken: V.O. 26/02/2010, D.O.  

 09/09/2011 

 

 

 

 

 

Omgevingswerken 

o Opdrachtgever: VMSW 

o Ontwerper: ontwerpbureau Greenstudy –  

  Glenda Doeuvre, Avelgem 

o Aanbesteding: open aanbesteding op 27/05/2014 

o Aannemer: Tuinier Silvère Vandeputte, Deerlijk 

o Bestelbedrag: € 466.392,76 euro incl. BTW,  

 kosten gedragen door het Vlaams Gewest 

 voor 100% 

o Aanvang der werken: 08/09/2014 

o Einde van de werken: mei 2015 
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Openbare verlichting 

o Bestelbedrag: €12.574,10 incl. BTW 

 kosten gedragen door het Vlaams Gewest 

 voor 100% 

o Aanvang der werken: 08/09/2014 

 

 

Verhuring: 

Om de toewijzingen van de woongelegenheden efficiënt te laten verlopen werden twee kijkdagen voor kandidaat-

huurders georganiseerd in september en november 2014.  

 

Daar de omgevingswerken in de tweede jaarhelft van 2014 nog volop aan de gang waren, kon de inhuurname van de 

woningen niet overal gelijktijdig plaatsvinden.  Op 1 november 2014 konden de eerste woningen verhuurd worden in de 

residenties Waregem, Mercatorlaan 2 (De Schietspoele) en Erasmuslaan 5 (De Brakke). 

 

De overige woningen gelegen in de Erasmuslaan 1 (Het Capellehof) en Erasmuslaan 3 (De Gaverbeek) waren 

verhuurbaar vanaf 1 december 2014.  

 

Bij inhuurname vond twee maal een gezamelijke informatievergadering plaats voor de nieuwe huurders.  

 

Afhankelijk van het type woning schommelt de marktwaarde van deze woningen op 1 januari 2015 tussen de 561 en 

671 euro.  De gemiddelde huurprijs excl. huurlasten voor de reeds bewoonde appartementen bedraagt op dat ogenblik 

291,97 euro.  
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1.2.5 Renovatiewerken 

1.2.5.1 Werken in planning of ontwerpfase 
 

TYPE PLAATS AANTAL  BESTELBEDRAG 
  WONINGEN excl. BTW, 

   kosten, erelonen 

 

Schrijnwerk, kroonlijsten  Waregem, Mussekouter 1ste fase (48W) 46  € 908.347,77 

keukens, dakisolatie & architect: Tack, Ooigem 

elektriciteitscontrole open aanbesteding dd. 31/10/2014 

 aannemer: Six, Izegem 

 

Schrijnwerk, kroonlijsten  Waregem, Nieuwenhove (12W) 12   € 379.553,40 

keukens, dakisolatie & architect: Tack, Ooigem 

elektriciteitscontrole open aanbesteding dd. 31/10/2014 

 aannemer: BBC, Waregem 

 

Schrijnwerk, kroonlijsten  Wielsbeke,  Vlasblomme 1ste fase (38W) 23   €614.929,98  

keukens, dakisolatie & architect: Tack, Ooigem 

elektriciteitscontrole open aanbesteding dd. 31/10/2014 

 aannemer: BBC, Waregem 

 

Schrijnwerk, kroonlijsten  Dentergem, Nellekenshof 2de fase (20W) 18   € 860.033,71 

keukens, dakisolatie & architect: Mas, Oudenaarde 

elektriciteitscontrole open aanbesteding dd. 30/10/2014 

 aannemer: Six, Izegem 

 

Schrijnwerk, kroonlijsten  Aarsele, Tuinwijk 2de fase (50W) 43   € 1.281.705,05 

keukens, dakisolatie & architect: Tack, Ooigem 

elektriciteitscontrole open aanbesteding dd. 31/10/2014 

incl. herstellen opritten aannemer: BBC, Waregem 

 

Schrijnwerk, kroonlijsten  Koolskamp, Heuvelhove 1ste fase (32W) 21   € 702.273,69 

keukens, dakisolatie & architect: Vleeshouwers 

elektriciteitscontrole open aanbesteding dd. 30/10/2014 

 aannemer: Six, Izegem 

 

Algemene renovatie Diverse gemeenten, 5 EGW 6de fase     5 € 424.819,83 

 Ligging der woningen: 

- WAREGEM Kapellestraat 8 

 Lijsterlaan 11 

 Geraniumlaan 5 

- SINT-ELOOIS-VIJVE Herlaarstraat 8 

 P. Benoitlaan 10 

 

Dit dossier kan cfr. art. 26 §1,2°b (herhaling van soortgelijke werken) mogelijks gegund 

worden als uitbreiding op het dossier totale renovatie 15-1 woningen, fase 4 (aannemer 

Calleeuw-Blieck uit Brugge).  Ingevolge de moeilijkheden houdende de uitvoering van het 

dossier waarbij in werkjaar 2014 al diverse malen diende overgegaan te worden tot het 

opstellen van een pv van niet-oplevering, besliste de Raad van Bestuur op 22 oktober 2014 

opdracht te geven aan de Administratie om het dossier “Diverse gemeenten, 5 EGW 6de fase” 

te laten aanpassen voor gunning via nieuwe open aanbesteding in 2015.  
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Algemene renovatie Diverse gemeenten, 21 gelijkvloerse woningen     € 1.353.165,90 

 Fase 4 
 Art. 26, §1, 2°b onderhandelingsprocedure zonder  

 bekendmaking, herhaling van soortgelijke werken. 

 Dit dossier zal opgestart worden na V.O. van de werf Diverse gemeenten, 20 gelijkvloerse  

 woningen en onder de voorwaarde dat de werken naar tevredenheid werd uitgevoerd.  
Ligging der woningen:   

- WAREGEM  Tjollenstraat 5, 9, 11, 19 en 23 

 Azalealaan 4, 8, 15, 20, 61 en 63 

 St. Margrietstraat 26 

- SINT-ELOOIS-VIJVE Rozenhof 36, 37 en 72 

 Spoorweglaan 46 en 52 

 Herlaarstraat 22 en 40 

- SINT-BAAFS-VIJVE  Jasmijnenstraat 24 

- WIELSBEKE  J. Claerhoutstraat 13 

 

Met schrijven –dd 21/11/2014 ref 2009/0952/02 vanwege VMSW werd de huisvestingsmaatschappij reeds in kennis 

gesteld van goedkeuring ingediende uitvoeringsdossier.  Zoals reed eerder aangehaald behoudt het bestuur het recht voor 

soortgelijke werken te herhalen bij onderhandse gunning  daar voormelde woningen werden opgenomen bij publicatie 

openbare aanbesteding van het initieel dossier 20 seniorenwoningen. 

Bijgevolg zal de aanvang dezer werken kort na oplevering van 20 seniorenwoningen die voorzien is in verlofperiode 2015 

kunnen van start gaan na opname op de kortetermijnplanning wat tevens financiële goedkeuring impliceert.   

 

 

PROSPECTIE STUDIE Oudere woningen  ( 1969) 

 

Naast deze werken in planning, keurde de Raad van Bestuur op 24 september 2014 het plan opgemaakt door de 

Administratie ter verdere vernieuwing van het patrimonium “Studie oude woningen” goed.  Uit deze studie blijkt dat 

van het patrimonium “oude wijken” er inmiddels 133 woningen volledig gerenoveerd zijn of zullen zijn en bijgevolg 

voldoen aan de normen die door de overheid worden vooropgesteld in het energierenovatieprogramma (ERP-2020), 

dit  rekening houdende met de reeds geplande renovaties en renovaties in uitvoering. 

 

Wat de resterende woningen betreft, besliste de Raad van Bestuur om volgende strategie te hanteren: 
 

- Openbare verkoop van nog niet gerenoveerde eengezinswoningen zonder zijtuin. 

- Individuele renovatie van de eengezinswoningen met zijtuin op voorwaarde dat de aanpalende woning nog in 

eigendom is van Helpt Elkander  

- Bij deels reeds gerenoveerde woningen zal door de technischde dienst een plaatsbezoek doorgaan teneinde 

te bekijken welke renovatiewerken nog dienen te worden uitgevoerd om de doelstellingen ERP te halen.   

- Waar mogelijk indien 2 woningen naast elkaar nog volledig dienen gerenoveerd te worden zal geopteerd 

worden om over te gaan tot vervangingsbouw. 

 

Deze renovatiestrategie en mogelijke impact op verhuisbewegingen zal in de loop van 2015 door de Administratie 

verder uitgewerkt worden.  
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1.2.5.2 Werken in uitvoering 

 

 

 

o Ligging der woningen:   - WAREGEM:   Tjollenstraat 3, 21, 25, Azalealaan 10, 16 en 18 

      St. Margrietstraat 21 en 22 

- SINT-ELOOIS-VIJVE Rozenhof 70, 73, Spoorweglaan 48, Herlaarstraat 38, 42, 46  

- SINT-BAAFS-VIJVE Jasmijnenstraat 26, 28 en 35 

- WIELSBEKE  J. Claerhoutstraat 11, 15, 21 

 

o Architect: Building Concepts, Waregem 

o Veiligheidscoördinator: Feys, Poperinge 

o Aannemer: Six, Izegem  

 

o Aanbesteding: open aanbesteding dd. 26/09/2013 

o  

o Bestelbedrag: € 1.235.495,56 excl. BTW 

o Aanvang der werken: 07/04/2014 

o Uitvoeringstermijn: 450 kalenderdagen 

o Vordering der werken op 31/12/2014: 33% 

 

o Financiering: FS3-financiering 

 

 

 

 

 

Maatschappelijk opvolging – herhuisvesting bewoners gelijkvloerse woningen 

 

In mei 2014 ging de Dienst Verhuring langs bij 18 huurders van een gelijkvloerse woning in de wijken Gaverke, 

Nieuwenhove, S.E.V., S.B.V. en Wielsbeke die nog niet werden gerenoveerd. Dit met als doel de huurders te 

informeren over de renovatiewerken en de herhuisvesting naar een gerenoveerde gelijkvloerse woning, een mogelijks 

bezoek van de architect aan te kondigen en een zicht te krijgen op hulp- en ondersteuningsvragen ten gevolge van de 

herhuisvesting. 

 

Op basis van de 18 huisbezoeken bleek dat veel huurders kunnen rekenen op hulp van familieleden. De grootste vrees 

ging uit naar het weggerukt te worden uit hun omgeving. 10 huurders willen herhuisvesten naar de wijk het Gaverke,  

terwijl er slechts 6 woningen in Fase 3 worden gerenoveerd. In de andere wijken stellen zich hierover geen 

problemen. Sedert begin juni 2014 schreven zo goed als alle huurders zich voor herhuisvesting in. Veel inschrijvingen 

ontvingen we via post op 02/06/2014. Hierdoor besliste het Directiecomité op 20/06/2014 om volgende volgorde te 

hanteren bij de toewijzingen, na de inschrijvingsdatum: 

1-  leeftijd huurder 

2-  mobiliteit 

3-  reden keuze 

4-  praktische redenen: ontvangst satelliet, trapleuning links/rechts 

  

DIVERSE GEMEENTEN, 20 gelijklvloerse woningen FASE 3: totale renovatie 

2009/0952/01 
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o Ligging der woningen:   - WAREGEM:   Berkenlaan 11, 13, Geraniumlaan 24, Nieuwenhovestraat 19,  

       Lijsterlaan 21  

- SINT-ELOOIS-VIJVE Rozenhof 23  

- SINT-BAAFS-VIJVE W.B. Cartonstraat 4 

- WIELSBEKE  Marktstraat 5, 11, 29, 31, Kapellestraat 10, Lobeekstraat 12, 13 

 

o Architect: Architectenbureau Rudi Dedeurwaerder, Olsene 

o Veiligheidscoördinator: V.E.TO. & Partners, Oosterzele 

o Aannemer: Bouwonderneming Calleeuw-Blieck, Brugge  

 

o Aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

o Bestelbedrag: € 1.111.033,14 excl. BTW 

o Aanvang der werken: 01/10/2012 

o Uitvoeringstermijn: 450 kalenderdagen 

o Vordering der werken op 31/12/2014: 86% 

 

o Financiering: renteloze NFS2-financiering,omgezet naar FS3 

 

o PV niet oplevering dd. 08/07/2014, 08/10/2014, 15/12/2014 

o PV niet oplevering 26/01/2015 

o Einde der werken : V.O. 03/02/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIVERSE GEMEENTEN, 15-1 ééngezinswoningen FASE 4: totale renovatie 14 ééngezinswoningen 

2008/0057/01 

Berkenlaan 11 en 13 

Kapellestraat 10  Markstraat 5  Rozenhof 23  

Nieuwenhovestraat 19 
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o Ligging der woningen: WAREGEM - 29 woningen 

    Mussekouter 17, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 en 49  

    Hoge Kouter 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75 en 76 

    ST. ELOOIS VIJVE - 15 woningen  

     Oostpoort 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 

    WIELSBEKE - 7 woningen 

     Kapellestraat 14, 22 

     Lobeekstraat 10, 17 

     Marktstraat 3, 13, 33 
 

o Architect: Lecluyse, Waregem 

o Veiligheidscoördinator: Feys, Poperinge 

o Aannemer: P.I.C, Laarne 
 

o Aanbesteding: open aanbesteding dd. 27/09/2013 

o Bestelbedrag: € 377.436,65 excl. BTW 

o Aanvang der werken: 17/03/2014 

o Uitvoeringstermijn: 220 kalenderdagen 

o Vordering der werken op 31/12/2014: (95%) 

o Einde der werken : V.O. 11/03/2015 

 

o Financiering: renteloze FS3-financiering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIVERSE GEMEENTEN, dakisolatie en zinkwerken 51 woningen 

2009/0946/01 
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o Ligging der woningen: KOOLSKAMP - 30 woningen 

     Braambessenstraat 2 

     Diksmuidse Boterweg 15, 17, 19, 21 

     Gezellestraat 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14 

     Consciensestraat 10, 12 

     Klaverstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11,  13 

     Korenbloemstraat 9, 10, 11, 12, 13 

    ST. ELOOIS VIJVE - 5 woningen 

     Lindetuin 43, 44, 46 ,48, 53 

    OESELGEM – 18 woningen 

     Vlassenhove 1, 3, 4, 7, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 24, 25, 39, 40, 42, 43, 45 & 48 
 

o Architect: Arch-Idé architectenbureau, Olsene - Zulte 

o Veiligheidscoördinator: Feys, Poperinge 

o Aannemer: Reno Decor, Laarne 
 

o Aanbesteding: open aanbesteding –dd. 25/10/2013 

o Bestelbedrag: € 438.695,25 excl. BTW 

o Aanvang der werken: 31/03/2014 

o Uitvoeringstermijn: 180 kalenderdagen 

o Vordering der werken op 31/12/2014: (95%) 

o Einde der werken V.O. 19/02/2015  
 

o Financiering: renteloze FS3-financiering 
 

  

DIVERSE GEMEENTEN, voegwerken 53 woningen 

2009/0947/01 
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o Ligging der woningen: 90 appartementen Waregem, A. Servaeslaan 46 

 

o Architect: Ontwerpburo Lecluyse, Waregem 

o Veiligheidscoördinator: Feys, Poperinge 

o EPB-verslaggever: Feys, Poperinge 

o Aannemer: Bekaert Building Company, Waregem 

 
o Aanbesteding: open Europese aanbesteding –dd. 09/12/2011 (residentie Ter Dompel) 

Onderhandse gunning via uitbreiding dd. 14/03/2015 

o Bestelbedrag: € 4.625.988,35 excl. BTW 

o Aanvang der werken: 31/03/2014 

o Uitvoeringstermijn: 525 kalenderdagen 

o Vordering der werken op 31/12/2014: 51% 

 

o Financiering: FS3-financiering 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijk opvolging renovatiedossier  - Ter Beke      

 
Op 24 maart 2014 vond in zaal Eikenhove in 

Waregem, n.a.v. de start van de 

werkzaamheden een algemene 

informatievergadering plaats voor alle 

bewoners van de residentie Ter Beke.  Tijdens 

deze informatievergadering, werd in 

aanwezigheid van een 30-tal huurders, zowel 

door aannemer, architect als Helpt Elkander 

zelf, de nodige toelichting gegeven. 

 

In april 2014 startten de werken aan de rechtervleugel van de residentie Ter Beke. Bij 56 huurders ging de 

maatschappelijk werker dienst Verhuring langs om de renovatie voor te bereiden. Alle huurders ontvingen een 

infomap met een overzicht over welke werken in welke ruimte worden uitgevoerd en wat ze hiervoor ter 

voorbereiding dienen te doen.  

Door de herhuisvesting van huurders van Ter Beke naar Ter Dompel stonden 22 appartementen in Ter Beke leeg. 

Hierdoor maakten 18 huurders gebruik van een logeerappartement.  

Daarnaast werden dozen, afdekplastiek en kampeertoiletten verdeeld. Om de twee weken ging een 

bewonersvergadering door zodat de huurders vragen en problemen rechtstreeks met de werfleider en Helpt 

Elkander konden bespreken. Gezien de ervaring uit Ter Dompel en de vlotheid van de werken komen minder huurders 

naar deze periodieke (werf) vergadering. 

  

WAREGEM, Wijk Torenhof, A. Servaeslaan 46 (Residentie Ter Beke) 

Renovatie ZW–gevel, vernieuwen badkamers en brandpreventie 

2009/0947/02 
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o Ligging der woningen:  

 

 
o Ligging der woningen: WAREGEM - 68 woningen 

- Fr. Rooseveltlaan 109 

- Brouwerijstraat 107, 113 

- Berkenlaan 1, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 

- Lijsterlaan 8, 13, 19 

- Desselgemseweg 133, 135 

- Azalealaan 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 41, 57, 59, 61, 63 

- Tulpenlaan 1, 11 

- Geraniumlaan 4, 6, 9, 15, 26, 30 

- Pijkstraat 48 

- Tjollenstraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 

 ST. ELOOIS VIJVE - 47 woningen 

- Lindetuin 43, 44, 46, 47, 48, 53 

- Transvaalstraat 63, 67 

- P. Benoitlaan 8, 17, 22, 32, 34, 40, 42 

- Rozenhof 15, 33, 36, 37, 38, 39, 70, 71, 72, 73, 74 

- Spoorweglaan 46, 48, 50, 52, 54, 56 

- Schoendalestraat 89 

- Herlaarstraat 10, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 

 

o Architect: Arch-Idé, Rudi Dedeurwaerder, Zulte -Olsene 

o Veiligheidscoördinator: Feys, Poperinge 

o Aannemer: Van De Kerkhof, Mol 

 
o Aanbesteding: open aanbesteding 25/10/2013 

o bestelbedrag: € 114.108,85 excl. BTW 

o Aanvang der werken: 28/04/2014 

o Uitvoeringstermijn: 120 kalenderdagen 
o Vordering der werken op 31/12/2014: (95%) 

o Einde der werken V.O. 07/01/2015 

 

o Financiering: eigen middelen 

 

 

  

WAREGEM, oude woningen schilderwerken: gevels en houten schrijnwerk 115 woningen 

2009/0949/01 
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1.2.5.3 Opgeleverde werken 

 

 

 
o Ligging der woningen:   - WAREGEM  Desselgemseweg 131, 141, R. Van Meerhaeghestraat 22 

       Kapellestraat 10, Berkenlaan 12, 24, Azalealaan 30, 32 

        Geraniumlaan 17, 18, 22 , Tulpenlaan 3 

- SINT-ELOOIS-VIJVE: Rozenhof 11 

- WIELSBEKE:   Kapellestraat 12 
 

o Architect: Building Concepts, Waregem 

o Veiligheidscoördinator: V.E.TO. & Partners, Oosterzele 

o EPB-verslaggever, Studiebureau Feys, Poperinge 

o IR-stabiliteit: Building Concepts, Waregem 

o Aannemer: Six, Izegem 
 

o Aanvang der werken: 10/04/2012 

o Oorspronkelijke uitvoeringstermijn: 450 kalenderdagen 

o Einde der werken:V.O. 26/06/2014 
 

o Aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

o Bestelbedrag: € 1.808.316,20 excl. BTW 

o Eindbedrag: €2.052.374,74 excl. BTW  

Boete wegens laattijdige uitvoering der werken: € 5.978,51  

VO6 voor slecht uitgevoerde werken: € 25.000,00 

VO6 bis dd. 29/10/2014: boete van € 9.100,00, gereduceerd ingevolge beslissing Directiecomité dd. 

13/02/2015 tot € 4.400,00 
 

o Financiering: NFS1 - financiering 

o Premies voor energiebesparende maatregelen: € 54.626,74 (dak- en vloerisolatie en hoogrendementsbeglazing) 
 

o Gemiddelde marktwaarde voor renovatie: € 435,00 

o Gemiddelde marktwaarde na renovatie: € 586,00 

o Gemiddelde reële huurprijs op 01/01/2015 excl. huurlasten:: € 329,62 
 

 

  

DIVERSE GEMEENTEN, 15-1 ééngezinswoningen FASE 3 totale renovatie 14 eengezinswoningen 

2006/0032/01 

Geraniumlaan 18 

Geraniumlaan 17 

Kapellestraat 12  
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o Ligging der woningen:   - WAREGEM:    Geraniumlaan 2 , R. Van Meerhaeghestraat 8, 

       Azalealaan 33, 71 en Brouwerijstraat 105, 115  

   - SINT-ELOOIS-VIJVE  P. Benoitlaan 12, 24  

    - WIELSBEKE   Marktstraat 1, 17 
 

o Architect: Building Concepts, Waregem 

o Veiligheidscoördinator: V.E.TO. & Partners, Oosterzele 

o EPB-verslaggever, Feys, Poperinge 

o IR-stabiliteit: Building Concepts, Waregem 

o Aannemer: Coudron, Ieper 
 

o Aanvang der werken: 01/10/2012 

o Uitvoeringstermijn: 330 kalenderdagen 

o Einde der werken:  P.V. niet-oplevering dd. 27/03 en 10/06/2014 

   V.O. 24/06/2014 
 

o Aanbesteding: open aanbesteding dd. 20/01/2012 

o Bestelbedrag: € 1.327.297,47 excl. BTW 

o Eindbedrag: € 1.491.485,03 excl. BTW 

 Boete wegens laattijdige uitvoering der werken: € 50.246,57  

 VO6 voor slecht uitgevoerde werken: € 20.000,00 

VO6bis dd. 23/10/2014: boete van € 8.100,00 

 VO7 voor uitgestelde werken: € 1.500,00 
 

o Financiering: FS3 – financiering 

o Premies voor energiebesparende maatregelen: € 15.093,18 (dakisolatie) 
 

o Gemiddelde marktwaarde voor renovatie: € 405,00 

o Gemiddelde marktwaarde na renovatie: € 602,00 

o Gemiddelde reële huurprijs op 01/01/2015 excl. huurlasten:: € 318,19 
 

 

 

 

 

  

DIVERSE GEMEENTEN, 10 eengezinswoningen FASE 5 totale renovatie 10 eengezinswoningen 

2006/0032/02 

Geraniumlaan 2  Azalealaan 71 
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o Ligging der woningen:   - KANEGEM: Astenhove 2, 4, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 25 en 29 
 

o Architect: Bert Deckmyn, Oudenaarde 

o Veiligheidscoördinator: Feys, Poperinge 

o Aannemer: Bekaert Building Company, Waregem 
 

o Aanvang der werken: 17/12/2012 

o Uitvoeringstermijn: 90 kalenderdagen  

o Einde der werken: V.O. 06/12/2013 

 D.O. 09/02/2015  
 

o Aanbesteding: open aanbesteding –dd. 20/01/2012  

o Bestelbedrag: € 318.151,58 excl. BTW  

o Eindbedrag: € 332.279,79 excl. BTW 

 Boete wegens laattijdige uitvoering der werken: nihil  

 VO6 voor slecht uitgevoerde werken:nihil 

 VO7 voor uitgestelde werken: nihil 
 

o Financiering: renteloze NFS2-financiering 

o Premies voor energiebesparende maatregelen: € 19.109,94 

  (dakisolatie en hoogrendementsbeglazing) 
 

 

 

 

 

 

 

 

o Ligging der woningen: Rodenbachstraat 17, 22 en Gezellestraat 22, 24 
 

o Architect: Ontwerpburo Lecluyse, Waregem 

o Veiligheidscoördinator: V.E.TO. & Partners, Oosterzele 

o Aannemer: Befracon (voorheen Yprado), Ingelmunster  
 

o Aanvang der werken: 15/10/2012 

o Uitvoeringstermijn: 250 kalenderdagen 

o Einde der werken: V.O. 19/12/2013 

     D.O. 17/12/2014 
 

o Aanbesteding: uitbreiding 1ste fase 7W open Aanbesteding –dd. 26/11/2010 

o Bestelbedrag: € 347.245,50 excl. BTW 

o Eindbedrag: € 493.768,28 excl. BTW 

 Boete wegens laattijdige uitvoering der werken: nihil  

 VO6 voor slecht uitgevoerde werken: nihil 

 VO7 voor uitgestelde werken herstel van de daken van de garages: € 33.930,67 

 VO7bis voor uitgestelde werken dd. 17/12/2014 
 

o Financiering: renteloze FS3-financiering 

o Premies voor energiebesparende maatregelen: € 22.700,60 (hoogrendementsbeglazing en dakisolatie) 

  

KANEGEM, wijk Astenhove (16W): renovatie schrijnwerk, kroonlijsten, keukens, dakisolatie & 

elektriciteitscontrole (10 woningen) 

2008/0391/01 

KOOLSKAMP, Wijk Heuvelhove: totale renovatie 4 patiowoningen 

2009/0272/02 
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o Architect: Ontwerpburo Lecluyse, Waregem 

o Veiligheidscoördinator: Feys, Poperinge 

o Aannemer: Bouwteam Cokelaere, Wervik  

 
o Aanvang der werken: 07/11/2011 

o Uitvoeringstermijn: 200 kalenderdagen 

o Einde der werken: V.O. 04/10/2012 

     D.O. 05/03/2014 

 
o Aanbesteding: open aanbesteding –dd. 08/07/2011 

o Bestelbedrag: € 152.613,65 excl. BTW 

o Eindbedrag: € 191.724,18 excl. BTW 

 Boete wegens laattijdige uitvoering der werken: € 50.246,57  

 VO6 voor slecht uitgevoerde werken: € 1.000,00 

 VO6bis dd. 03/06/2013 

 VO7 voor uitgestelde werken: nihil 

 

 
o Financiering: renteloze NFS2-financiering 

o Premies voor energiebesparende maatregelen: niet van toepassing 

 

 

 

 

 

 
o Ligging der woningen: Waregem, A. Servaeslaan 46 en 52 

 

o Studiebureau: Studiebureau Technieken Vancamelbeke, Deinze 

o Veiligheidscoördinator: Bvba Feys, Poperinge 

o Aannemer: Liften Coopman, Waregem 

 

o Aanvang der werken: 07/11/2011 

o Uitvoeringstermijn: 160 kalenderdagen 

o Einde der werken: proces-verbaal van niet-oplevering dd. 15/11/2012 

  V.O. 31/05/2013 

  D.O. 13/06/2014 

 

o Aanbesteding: open aanbesteding –dd. 08/07/2011 

o Bestelbedrag: € 456.466,00 excl. BTW 

o Eindbedrag: € 465.774,49 excl. BTW 

 Boete wegens laattijdige uitvoering der werken: € 22.823,30 

 VO6 voor uitgestelde werken: € 10.000 

 VO6bis dd. 18/07/2013 

 VO7 voor uitgestelde werken: nihil 

 

o Financiering: renteloze NFS2-financiering  
o Premies voor energiebesparende maatregelen: niet van toepassing 

  

WAREGEM, wijk Torenhof, Residentie Ter Beke en Ter Dompel 

Renovatie 2X2 liften, technisch gedeelte 

2006/0929/01 

WAREGEM, wijk Torenhof, A. Servaeslaan 46 en 52 (Residentie Ter Beke en Ter Dompel) 

Renovatie 2X2 liften, bouwkundig gedeelte 

2006/0929/02 

http://www.helpt-elkander.be/content/images/664-55.jpg
http://www.helpt-elkander.be/content/images/690-79.jpg


Deel III: Verslag van de Raad van Bestuur 

Jaarverslag 2014 

49 

 

 

 

 

 
o Ligging der woningen: 90 appartementen Waregem, A. Servaeslaan 52 

 

o Architect: Ontwerpburo Lecluyse, Waregem 

o Veiligheidscoördinator: Studiebureau Feys, Poperinge 

o EPB-verslaggever: Studiebureau Feys, Poperinge 

o IR – speciale technieken: Buro Technieken Vancamelbeke, Deinze 

o Aannemer: Bekaert Building Company, Waregem 

 
o Aanvang der werken: 18/06/2012 

o Uitvoeringstermijn: 420 kalenderdagen 

o Einde der werken: V.O. 17/01/2014 

 
o Aanbesteding: open Europese aanbesteding –dd. 09/12/2011 

o Bestelbedrag: € 4.218.295,48 excl. BTW 

o Eindbedrag: € 4.795.904,68 excl. BTW 

 Boete wegens laattijdige uitvoering der werken: nihil 

 VO6 voor slecht uitgevoerde werken: nihil 

 VO7 voor uitgestelde werken: nihil 

 

o Financiering: renteloze NFS2-financiering 

o Subsidies: EFRO-subsidie t.b.v. € 102.128,13,  

 laatste schijf ontvangen dd. 18/12/2014 

o Andere premies voor energiebesparende maatregelen: € 31.030,14 

   (buitenmuurisolatie en hoogrendementsbeglazing) 

 
De renovatie van de Zuidwestgevel van residentie Ter Dompel kan gezien worden als 

het sluitstuk van een reeks van een werken die er op heden voor gezorgd heeft dat 

we over een modern en vooral energiezuinig appartementencomplex kunnen 

beschikken.  

Ook de liften werden immers vervangen, de dakterrassen van de hoogste 

verdiepingen hersteld en er werd een nieuwe collectieve CV-installatie geplaatst.  

Na renovatie hebben 73 woongelegenheden een EPC-waarde lager dan 100, waarbij 

zelfs 52 appartementen een EPC waarde hebben van 75. 

 

 
  

 

  
  

WAREGEM, wijk Torenhof, Residentie Ter Dompel 

Renovatie Zuidwestgevel, vernieuwen badkamers en brandpreventie 

2008/0387/01 

2009/0950/01 

Voor renovatie Na renovatie 
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Maatschappelijk opvolging renovatiedossier Ter Dompel 

In januari 2014 werd de residentie Ter Dompel voorlopig opgeleverd. Desalniettemin waren nog een aantal 

onopgeloste opmerkingen. We stelden vast dat bepaalde opmerkingen vaak terugkeerden. Huurders vreesden dat bij 

einde huurovereenkomst de kosten hiervoor zullen worden doorgerekend. Daardoor gingen de architect, aannemer en 

huisbewaarder bij alle huurders langs. Aan de hand van een checklist werden de uitgevoerde werken nogmaals 

gecontroleerd.  

Helpt Elkander ontving door de renovatiewerken van de huurdersbond verschillende klachten met vraag tot 

vergoeden van de opgelopen schade. Om dit uit te klaren ging op 22 september 2014 een overleg door met de 

huurdersbond. Op 10 oktober 2014 vond een gesprek met huurdersbond en huurders plaats. Na overleg ontvingen 

verschillende huurders een compensatie. 

 

Tevredenheidsenquête – bevraging huurders mbt renovatie 

Naar aanleiding van het beëindigen van de renovatie van Ter Dompel ontvingen 68 huurders een bevraging omtrent de 

renovatie in ter Dompel.  Twintig huurders vulden deze enquête in. Huurders werden bevraagd omtrent de informatie 

en hulp die ze kregen tijdens de werken. Daarnaast werden vragen gesteld omtrent de veranderingen in hun 

appartement en de ondervonden hinder.  

Uit de bevraging bleek dat de huurders over het algemeen tevreden zijn over de gekregen info. Er werd betere 

communicatie gewenst wanneer bepaalde afspraken niet konden worden nagekomen of indien de timing van de werken 

veranderde. Ze hadden liever info gekregen via een site met up-to-date info of een lichtkrant in de inkomhal.  Veel 

huurders waren tevreden over de verkregen hulp tijdens de werken. Ook hier werd opnieuw aangehaald dat ze extra 

hulp wensten bij het krijgen van antwoorden op hun vragen. 

Over het algemeen waren huurders tevreden over de veranderingen in hun appartement. Terugkerende opmerkingen 

betroffen de ruwe vloer en de vuile schilderwerken. De werken duurden voor de meesten te lang. Ook hadden ze veel 

hinder van het stof. Uit de bevraging bleek tevens dat de huurders meer inspraak wensten vooraleer de werken 

begonnen. 

Verschillende huurders verwoorden niet tevreden te zijn over de uitgevoerde schilderwerken, sommigen hadden 

betere communicatie verwacht, alsook meer inspraak. Andere opmerkingen waren dat het jammer was dat de 

radiatoren in de living niet vernieuwd werd.   

 

Aan de hand van deze bevraging en een extra adviesnota van de bewonersraad werd het dossier van de renovatie van 

de andere hoogbouwresidentie Ter Beke op verschillende punten aangepast.  

 

 

 

 

 

o Ligging der woningen: Waregem, A. Servaeslaan 46 en 52 

 

o Architect: Building Concepts, Waregem  
o Veiligheidscoördinator:Studiebureau Feys, Poperinge 

o Aannemer: Van Janssens nv, Lokeren 

 

o Aanvang der werken: 30/04/2012 

o Uitvoeringstermijn: 60 kalenderdagen (verlengd weersomstandigheden) 

o Einde der werken:  V.O. 26/09/2013 

    D.O. 12/11/2014 

 

o Aanbesteding: open aanbesteding –dd. 20/01/2012 

o Bestelbedrag: € 76.629,05 excl. BTW 

o Eindbedrag::€ 98.651,35 excl. BTW 

 Boete wegens laattijdige uitvoering der werken: nihil 

 VO6 voor uitgestelde werken: nihil 

 VO7 voor uitgestelde werken: nihil 

 

o Financiering: Eigen middelen SHM 

o Premies voor energiebesparende maatregelen: niet van toepassing  

WAREGEM, wijk Torenhof, Residentie Ter Beke en Ter Dompel 

Herstellen dakterrassen 
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o Ligging der woningen:  WAREGEM, wijk Torenhof - 64 woningen 

  - Beiaardstraat 6, 8, 13, 16, 22, 26, 28, 30, 36, 38, 40, 42, 46 

   - Torenlaan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 40, 42, 76,  

   80, 84, 86, 88, 94, 102, 104 

  - R. Debackerstraat 2, 8, 9, 13, 15, 19, 21 

  - A. Servaeslaan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 41, 43, 45, 57 

  - G. Desmetstraat 2, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 25 

   WAREGEM, wijk NIEUWENHOVE - 73 woningen 

  - K. Vandeputtestraat 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  

  29, 30, 31 

  - E. Deconinckstraat 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,  

  23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 45 

  - J. Haerinckstraat 4, 7, 9, 11, 13, 14, 15,  16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 31,  

  33, 34, 36, 38, 42,  44 
 

o Architect: Arch-Idé, Rudi Dedeurwaerder, Zulte -Olsene 

o Veiligheidscoördinator: Feys, Poperinge 

o Aannemer: Van De Kerkhof, Mol 
 

o Aanvang der werken: 28/04/2014 

o Uitvoeringstermijn: 90 kalenderdagen 
o Einde der werken: V.O. 17/09/2014 
 Boete wegens laattijdige uitvoering der werken: nihil 

 VO6 voor slecht uitgevoerde werken: nihil 

 VO7 voor uitgestelde werken: € 5.450,00 excl. BTW 

 VO7 bis dd. 07/01/2015 

o Aanbesteding: open aanbesteding 25/10/2013 

o Bestelbedrag: € 83.283,20 excl. BTW 

o Eindbedrag: € 82.858,20 excl. BTW 
 

o Financiering: eigen middelen 

o Premies voor energiebesparende maatregelen: niet van toepassing 

 

 

  

WAREGEM, wijk Nieuwenhove en wijk Torenhof, schilderwerken houten schrijnwerk 137 woningen 

2009/0950/01 
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Ligging der woningen: A. Rodenbachlaan 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 

43, 45 ,47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81 

M. Detaeyelaan 4, 6, 8, 13 

 

o Architect: Ontwerpburo Wielfaert, Waregem 

o Veiligheidscoördinator: V.E.TO. & Partners, Oosterzele 

o Aannemer: Befracon (voorheen Yprado) , Ingelmunster 

 

o Aanvang der werken: 25/05/2011 

o Uitvoeringstermijn: 180 kalenderdagen 

o Einde der werken: V.O. 23/10/2012 

 D.O. 15/01/2015 ingevolge VO6bis 

 

o Aanbesteding: open aanbesteding –dd. 26/11/2010 

o Bestelbedrag: € 532.565,60  

o Eindbedrag: € 532.565,60 excl. BTW  
 Boete wegens laattijdige uitvoering der werken: 26.628,28 

 VO6 voor slecht uitgevoerde werken: € 10.000,00 

 VO6bis dd. 15/01/2015 

 VO7 voor uitgestelde werken: nihil 

 

o Financiering: renteloze NFS2-financiering 

o Premies voor energie-besparende maatregelen: € 83.627,74 (dakisolatie en hoogrendementsbeglazing) 

 

 

 

 

 
 

o Ligging der woningen: A. Rodenbachlaan 6, 14, 16, 20, 30, 32, 34, 89 

 

o Architect: Ontwerpburo Tack, Ooigem  
o Veiligheidscoördinator: Vecobo, Waregem  

o Aannemer: Befracon (voorheen Yprado), Ingelmunster 

 
o Aanvang der werken: 25/05/2011 

o Uitvoeringstermijn: 65 kalenderdagen 

o Einde der werken: proces-verbaal van niet-oplevering dd. 24/11/2011 

 proces-verbaal van niet-oplevering dd. 22/02/2012 

 V.O. 19/03/2013 

 D.O. 15/01/2015 ingevolge VO6bis 

    
o Aanbesteding: open aanbesteding –dd. 26/11/2010 

o Bestelbedrag: € 146.765,39 

o Eindbedrag: € 175.392,61 excl. BTW 

 Boete wegens laattijdige uitvoering der werken: € 7.338,27 

 VO6 voor slecht uitgevoerde werken: € 16.441,93 

 VO6bis dd. 15/01/2015 

 VO7 voor uitgestelde werken: nihil 

 

o Financiering: renteloze NFS2-financiering 

o Premies voor energiebesparende maatregelen: € 35.242,08 (dakisolatie en hoogrendementsbeglazing)  

WIELSBEKE, Wijk Vlasblomme, 28 duplexappartementen en 4 woningen 

renovatie schrijnwerk, kroonlijsten, keukens, dakisolatie & elektriciteitscontrole 

2009/0386/01 

WIELSBEKE, Wijk Vlasblomme, A. Rodenbachlaan – 8 woningen 

renovatie schrijnwerk, kroonlijsten, keukens, dakisolatie & elektriciteitscontrole 

2009/0389/01 
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2 Technische dienst 

 

 

In 2014 werd voor een totaal bedrag van 326.429,44 euro geïnvesteerd in de verbeteringswerken aan het 

patrimonium als volgt: 

- Vernieuwen van CV-installaties    196.620,88 euro  

- Vernieuwen van keukens     18.375,65 euro 

- Vernieuwen van vloerbekleding    59.310,49 euro 

- Vernieuwen van badkamers, CV en sanitaire leidingen 52.122,42 euro 

Voor wat betreft het vernieuwen van CV-installaties betreft het hier investeringen in nieuwe installaties ten gevolge 

van defecten. Dit geldt eveneens voor de vernieuwingen van badkamers, CV en sanitaire leidingen.   De investeringen 

voor vernieuwingen van vloerbekledingen en keukens zijn voornamelijk noodzakelijk gebleken op het einde van de 

huurovereenkomst, teneinde de woningen terug verhuurbaar te maken.  

 

 

 

 

Om te voorzien in het dagelijks onderhoud van haar patrimonium sluit Helpt Elkander enerzijds  

onderhoudscontracten af met een dienstverlener, anderzijds worden door de Adminstratie dagelijks werkbonnen 

uitgeschreven voor herstellingen aan het patrimonium. In 2014 waren dat er bijna 2.000.  

 

Overzicht van de onderhoudscontracten 

 

- Contract voor het onderhoud van de centrale verwarmingsinstallaties incl. uitvoeren verwarmingsaudits. 

Dit onderhoudscontract is op heden onderverdeeld in 5 percelen. 

 Waregem, Torenhof 

 Duurtijd van het contract: 01/11/2013 tot 31/07/2015 

 Aannemer: Favesan, Waregem 

 85% van de kosten voor het onderhoud excl. audits wordt teruggevorderd van de huurder 

 Waregem, St. Eloois Vijve, Oostpoort 

 Duurtijd van het contract: 01/11/2013 tot 31/07/2015 

 Aannemer: Favesan, Waregem 

 85% van de kosten voor het onderhoud excl. audits wordt teruggevorderd van de huurder 

 Waregem, overige woningen 

 Duurtijd van het contract: 01/11/2013 tot 31/07/2015 

 Aannemer: Vanmeerhaeghe Tielt 

 85% van de kosten voor het onderhoud excl. audits wordt teruggevorderd van de huurder 

 Wielsbeke, St. Baafs Vijve, Dentergem en Oeselgem 

 Duurtijd van het contract: 01/08/2011 tot 31/07/2015 

 Aannemer: Favesan, Waregem 

 85% van de kosten voor het onderhoud excl. audits wordt teruggevorderd van de huurder 

 Aarsele, Kanegem, Egem en Koolskamp 

 Duurtijd van het contract: 01/08/2011 tot 31/07/2015 

 Aannemer: Vanmeerhaeghe, Tielt 

 85% van de kosten voor het onderhoud excl. audits wordt teruggevorderd van de huurder 

 

- Contract voor het onderhoud en de vervanging van elektrische boilers 

 Duurtijd van het contract: 01/01/2013 – 31/12/2016 

 Aannemer: Elektro Varia, Ingelmunster 

 Kosten ten laste van Helpt Elkander voor wat betreft het vervangen van de boilers, ten laste van 

de huurder voor wat betreft het onderhoud van de boilers 
 

Investeringen met eigen middelen buiten de VMSW 

Dagelijks onderhoud en herstellingen van het patrimonium 
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- Contract voor het reinigen van de NO-gevel residentie Ter Dompel en Ter Beke te Waregem 

 Duurtijd van het contract: 15/07/2014 tot 14/07/2018 

 Aannemer: G.O.M., Drongen 

 Kosten worden teruggevorderd van de huurder 

 

- Contract voor het onderhoud van groenzones 

Binnen het patrimonium van Helpt Elkander zijn onderhoudscontracten afgesloten voor onderhoud van de 

groenzones op volgende sites: 

 Waregem, Dompelpark 

 Duurtijd van het contract: 01/05/2014 tot 30/04/2018 

 Aannemer: Waak, Kuurne 

 Kosten worden teruggevorderd van de huurder 

 Waregem, kantoorcomplex Helpt Elkander Hazepad 1 

 Duurtijd van het contract: 01/04/2011 tot 31/03/2015 

 Aannemer: Ducatteeuw, Waregem 

 Kosten ten laste van Helpt Elkander 

 

- Contract voor het schoonmaken van gemeenschappelijke delen 

Binnen het patrimonium van Helpt Elkander is een contract afgesloten voor onderhoud – de schoonmaak als volgt: 

 Waregem, residenties Ter Dompel en Ter Beke – gemeenschappelijke delen 

 Waregem, Den Olm – gemeenschappelijke delen 

 Waregem, residentie De Reiger en De Pelikaan – gemeenschappelijke delen 

 Duurtijd van het contract: 01/03/2013 – 28/02/2015 

 Aannemer:Tuliep, Waregem 

 Kosten ten laste van Helpt Elkander voor wat betreft het kantoor, ten laste van de huurder voor 

wat betreft de residenties 
 

- Contract voor het onderhoud van de liften 

Binnen het patrimonium van Helpt Elkander zijn er contracten afgesloten voor onderhoud van de liften in de 

gemeenschappelijke delen in verschillende residenties als volgt: 

 Waregem, residenties Ter Dompel en Ter Beke 

 Duurtijd van het contract: 01/11/2014-31/10/2017 

 Aannemer: Liften Coopman, Kuurne 

 Kosten worden teruggevorderd van de huurder 

 Waregem, residentie De Reiger en De Pelikaan 

 Duurtijd van het contract: 01/06/2014 tot 01/05/2017 

 Aannemer:Cosmolift 

 Kosten worden teruggevorderd van de huurder 

 Waregem, kantoor Hazepad 

 Duurtijd van het contract: 01/04/2012 tot 01/11/2017 

 Aannemer: Schindler 

 Kosten ten laste van Helpt Elkander 
 

- Contract voor het onderhoud van brandblusapparaten en branddetectiesysteem 

Binnen het patrimonium van Helpt Elkander is een contract afgesloten voor onderhoud van de gemeenschappelijke 

delen in verschillende residenties als volgt: 

 Waregem, residenties Ter Dompel en Ter Beke 

 Waregem, Den Olm 

 Waregem, residentie De Reiger en De Pelikaan 

 Waregem, kantoorcomplex Hazepad 

 Duurtijd van het contract:16/07/2014 – 15/07/2018 

 Aannemer: Saval, Merksem 

 Kosten ten laste van Helpt Elkander voor wat betreft het kantoor, ten laste van de huurder voor 

wat betreft de residenties 
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Kosten onderhoud en herstel ten laste van Helpt Elkander 

Onderstaande grafiek geeft procentueel de grootste onderhoudskosten van het patrimonium weer.  Hierbij werd 

abstractie gemaakt van alle kosten die via de huurlasten teruggevorderd worden.  Het gaat bijgevolg om kosten voor 

onderhoud en herstel aan woningen, die niet kunnen teruggevorderd worden van de huurders.  

Een klein gedeelte van deze kosten wordt wel nog teruggevorderd op andere manieren bijvoorbeeld door aangifte bij 

de brandverzekering of omdat het om herstellingen gaat aan woningen die gebeuren bij het verlaten van de woning en 

die via de waarborg van de ex-huurder worden teruggevorderd. Van de vertrokken huurders werd in 2014 een bedrag 

van 23.962,14 euro ontvangen voor schade aan de woning.  

 

In 2014 werden er 33 verzekeringsdossiers opgestart. Het ging om 11 dossiers voor waterschade en 22 dossiers voor 

diverse schade.  In 2014 werden 12 verzekeringsdossiers afgesloten. De totaal toegekende vergoeding hiervoor was 

9.240,28 euro. 

GEMEENTE AANTAL WATERSCHADES AANTAL DIVERSE SCHADES 

WAREGEM 7 6 

SINT-ELOOIS-VIJVE 0 0 

SINT-BAAFS-VIJVE 0 0 

WIELSBEKE 2 0 

OESELGEM 1 0 

DENTERGEM 0 1 

AARSELE 0 2 

KANEGEM 0 0 

KOOLSKAMP 1 11 

EGEM 0 2 

TOTAAL 11 22 

SOORTEN WATERSCHADE:    SOORTEN DIVERSE SCHADE: 

Lek cv-leiding  2    Inbraak/vandalisme   1 

Lek sanitair  9    Aanrijding (brievenbus, garage, …) 4 

Storm- en hagelschade:   13 

Brand (fornuis, …)   1 

Glasbreuk    2 

Andere     1 

3% 8% 
8% 

5% 

4% 

3% 42% 

12% 
15% 

procentuele verdeling belangrijkste 
kosten onderhoud en herstel 

tuinen, opritten, afbraakwerken andere

boilers dakwerken

elektriciteitswerken lekdetectie en ontstopping

sanitair en verwarming schilder- en verfraaiingswerken

schrijnwerk
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3 Verhuring 

3.1 Kandidaat-huurders 

Eind december 2014 waren in totaal 990 kandidaat-huurders ingeschreven.  In het jaar 2014 schreven zich 379 

nieuwe kandidaten in, waaronder 

 317 kandidaat-huurders die geen huurder zijn van een sociale woning 

 15 huurders herhuisvesting i.k.v. renovatie gelijkvloerse woningen 

 13 huurders mutatie 

 1 huurder waarbij de bezettingsnorm is overschreden 

 23 chronologische verhuis 

 10 huurders andere SHM 

 

13 kandidaat-huurders die zich pas in werkjaar 2014 inschreven, werden in datzelfde jaar reeds huurder.  

Deze toewijzingen gebeurden zo snel omwille van volgende redenen: 

- Toewijzing via kwetsbare doelgroep lokaal toewijzingsreglement Waregem  2 

- Versneld toewijzen minderjarige       1 

- Prioriteit Koolskamp, Dentergem       3 

- Herhuisvesting         1 

- Mutatie         1 

- Nieuwbouw 65+         3 

- Nieuwbouw         2 
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In 2014 diende het intern huurreglement (reglement dat de regels bepaalt mbt het toewijzen van de woningen) drie 

keer gewijzigd te worden.  

Directiecomité 10 januari 2014 en Raad van Bestuur 25 januari 2014 

 aanpassing naar aanleiding van de wijzigingen kaderbesluit dd. 04/10/2013 

 bemiddeling OCMW : aanpassing bedrag = 16.200 euro (indexering) 

 nieuwe reglementering omtrent het betalen van de huurlasten 

 aanpassingen omtrent de opzeg aan de huurder 

Directiecomité 10 oktober 2014 en Raad van Bestuur 22 oktober 2014 

 Goedkeuring aan het lokaal toewijzingsreglement Tielt (van toepassing vanaf 01/10//2014) 

doelgroep:voorrang voor senioren = huishoudens van 1 of 2 personen waarbij minstens 1 persoon 

65 jaar of ouder is. 

De gelijkvloerse woningen met 1 slpk in Kanegem worden met voorrang toegewezen aan 65+.  Het 

betreft 4 gelijkvloerse woningen: Kanegem, Astenhove 17-19-21-23 : gelijkvloerse woning met 1 

slaapkamer. 

 Goedkeuring van een aantal wijzigingen n.a.v. het lokaal toewijzingsreglement Waregem (van 

toepassing vanaf 07/07/2014) 

wijzigingen aan de doelgroep  

1. voorrang voor senioren = huishoudens van 1 of 2 personen waarbij minstens 1 persoon 65 jaar 

of ouder is. 

De voorrang voor senioren komt na de absolute voorrangsregel (besluit van de Vlaamse 

Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociaal huurstelsel, art. 19, 1°) en 

vóór de absolute voorrangsregels (art. 19, 1° bis en volgende). 

1. voorrang voor senioren met lokale binding 

2. voorrang voor senioren zonder lokale binding 

3. voorrang voor niet-senioren met lokale binding 

4. voorrang voor niet-senioren zonder lokale binding 

De woning Azalealaan 14 (gelijkvloerse woning met 1 slpk op de bovenverdieping) werd 

geschrapt uit de lijst met voorrang voor 65+. 

De nieuwbouwwoningen in Kastorwegel werden toegevoegd : Kastorwegel: Erasmuslaan 1 bus 1 

& 2, Erasmuslaan 3 bus 2 & 3, Erasmuslaan 5 bus 1 & 2, Mercatorlaan 2 bus 1 & 2 

2. voorrang voor kwetsbare doelgroepen : De mogelijkheid voor voorrang wordt voorgelegd aan 

een samenwerkingsovereenkomst van welzijnsactoren en Helpt Elkander. Bij de afweging wordt 

rekening gehouden met de rationele bezetting, de lokale binding, de duur van het voortraject, de 

kinderlast, andere begeleidingstrajecten,  

Maximum 3 toewijzingen per jaar  geven voorrang aan de kwetsbare doelgroep die: 

- in staat is zelfstandig te wonen 

- engagementen opneemt op vlak van begeleiding.  

De welzijnsactoren van het samenwerkingsverband maken een sociaal verslag van 

kwetsbaarheid op.  Binnen een afgesproken timing formuleert dit samenwerkingsverband een 

antwoord op de voorgelegde mogelijkheid tot voorrang. De toewijzing van de kwetsbare 

doelgroep gebeurt voor de absolute voorrangsregels, behalve bij de voorrang voor senioren. 

De woningen die voor senioren geselecteerd worden, komen niet in aanmerking voor de 

toewijzing aan kwetsbaren indien deze geen 65+ zijn. 

Directiecomité 5 december 2014 en Raad van Bestuur van 17 december 2014 

 goedkeuring van het lokaal toewijzingsreglement Pittem (van toepassing vanaf 01/12/2014) 

doelgroep 

voorrang voor senioren = huishoudens van 1 of 2 personen waarbij minstens 1 persoon 65 jaar of 

ouder is 

De gelijkvloerse woningen met 1 slaapkamer in Egem worden met voorrang toegewezen aan 65+.  

Het betreft 4 gelijkvloerse woningen: Egem, Molenakker 15, 23, 37, 45. 

Intern huurreglement 
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Volgende tabel geeft een overzicht van het aantal toewijzingen (inhuurname) 2002-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2014 waren in totaal 990 kandidaten ingeschreven.  Bijgevolg kan worden geconcludeerd dat  12,3% 

van het kandidatenbestand in 2014 een woning toegewezen kreeg.  Dit percentage is berekend op basis van het totaal 

aantal toewijzingen (incl. 19 mutaties en 18 herhuisvestingen) t.o.v. het totaal aantal kandidaten in 2014.  In 2013 

bedroeg dit percentage 6,6%.  

Van 2008 t.e.m. 2013 kende het aantal toewijzingen een dalende trend. Voor 2014 wordt ten opzichte van 2013 meer 

dan een verdubbeling van het aantal toewijzingen vastgesteld.  Deze stijging is te verklaren door: 

- Het einde van de werken van drie grote renovatiedossiers van in totaal 38 oude woningen die totaal 

gerenoveerd werden. 

- De oplevering van het nieuwbouwdossier van 24 appartementen in de Kastorwegel te Waregem. 

- Het groot aantal herhuisvestingen in 2014.  

- 16 in het kader van definitieve herhuisvesting van Ter Beke naar Ter Dompel in Waregem 

- 2 huurders keerden terug van een tijdelijke herhuisvesting naar hun gerenoveerde woning in 

Koolskamp 

Er waren 19 voorrangsmutaties naar een meer aangepaste woning, 17 omwille van rationele bezetting en 2 omwille van 

fysische toestand.  Door het toepassen van de optionele voorrangsregel ‘voorrang aan kandidaat-huurders die geen 

huurovereenkomst van onbepaalde duur heeft met een sociale huisvestingsmaatschappij’ is er geen enkele huurder 

verhuisd binnen het patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappij. 
 

De gemiddelde wachttijd van de kandidaten die een toewijzing kregen in 2014 bedraagt 34 maanden (excl. 

herhuisvesters).  Dit is echter een heel relatief gegeven.  Er zijn verschillende redenen waarom een kandidaat langer 

of korter moet wachten dan een andere: 

- De kandidaat-huurder heeft wel of geen prioriteit van de hoofdgemeente waar de toegewezen woning 

gelegen is. 

- De kandidaat-huurder kan reeds vroeger een woning geweigerd hebben. 

- De kandidaat-huurder heeft wel of geen mutatievoorrang, d.i. voorrang naar een meer aangepaste woning 

volgens de rationele bezetting van de woning. 

- De kandidaat-huurder heeft voorrang herhuisvesting. Wanneer het om een verplichte herhuisvesting gaat, 

zal de huurder zich inschrijven om onmiddellijk te herhuisvesten. 

- De kandidaat-huurder kan een verkeerde of niet interessante keuze van woningen aangeduid hebben, niet 

volgens rationele bezetting van de woning of gezinssituatie. 

- De wachttijd is afhankelijk van het aantal vrijgekomen woningen (opzeg, nieuwbouw, renovatie, …). 

- Sommige wijken of types woningen (vb. woningen 4 slpks) hebben langere wachttijden. 

- Kandidaten krijgen voorrang via doelgroepen in een lokaal toewijzingsreglement. 

In 2014 kwamen 2 kandidaat-huurders in huur via het lokaal toewijzingsreglement van Waregem, kwetsbare 

doelgroep. Via het project proefwonen kwam 1 persoon in huur. Er werden twee dossiers voorgelegd voor beslissing 

versneld toewijzen (minderjarige). 

 

 

 

Toewijzingen 

(gewoon en chronologische verhuis) 

Toewijzingen 

(mutaties) 

Totaal 

2002 92 21 113 

2003 74 8 82 

2004 64 12 69 

2005 56 13 69 

2006 55 13 68 

2007 106 11 117 

2008 76 11 87 

2009 56 15 71 

2010 48 14 62 

2011 52 15 67 

2012 46 12 58 

2013 36 14 50 

2014 103 19 122 

Toewijzingen 
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Wat betreft het aantal nieuwe huurders per werkjaar, ziet U in onderstaande tabel een overzicht van de laatste 8 

jaar als volgt: 

 

AANTAL NIEUWE HUURDERS 

GEMEENTE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Waregem 83 62 46 38 44 29 27 89 

Sint-Eloois-

Vijve 

8 9 2 3 5 7 4 4 

Sint-Baafs-

Vijve 

1 4 1 2 8 0 1 1 

Wielsbeke 8 7 8 7 1 5 9 6 

Dentergem 1 5 1 1 1 1 2 4 

Oeselgem 1 1 1 0 0 2 0 2 

Aarsele 3 3 1 2 1 1 3 3 

Egem 5 5 2 8 2 1 2 4 

Kanegem 0 0 0 1 1 1 0 1 

Koolskamp 2 2 1 0 4 11 2 8 

TOTAAL 112 98 63 62 67 58 50 122 

 

 

In 2014 zegden 71 huurders de huurovereenkomst van hun woning op en dit om volgende reden: 

 

Reden Aantal 

Huur te hoog 1 

Opzeg aan huurder  3 

Onbekend  3 

Overlijden 11 

Huren woning privé 9 

Opname rusthuis 14 

Aankoop woning 6 

Verhuis andere SHM 2 

Inwonen bij familie 1 

Chronologische verhuis 1 

Mutatie 14 

Inwonen bij partner 5 

Verhuis familie 1 

TOTAAL 71 

 

 

 
  

Nieuwe huurders 
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3.2 Verhuring algemeen 

 

 

In toepassing van de bepalingen van het Huurbesluit van de Vlaamse Regering dd. 12/10/2007 houdende de 

vastlegging van de basishuurprijzen (marktwaarden), de patrimoniumkorting, de minimale huurprijs en de huurlasten 

heeft de Raad van Bestuur in haar zitting van 26 november 2014 de nieuwe huurprijzen goedgekeurd met ingang vanaf 

1 januari 2015. Volgende tabel heeft een overzicht van de geïnde bedragen ingevolge de verhuring van het 

patrimonium, als volgt: 

  2013 2014 

Huuropbrengsten   

Basishuur van woningen € 7.443.191,82 € 7.739.704,44 

Huren van gronden € 2.639,67 € 2.639,67 

Diverse (bezettingsvergoeding) € 11.520,48 € 11.688,72 

Andere huuropbrengsten (Koolskamp toelage mutaties) -€ 456,00 -€ 40,00 

Overige vergoeding (antenne Mobistar) € 5.107,26 € 5.212,48 

Andere huuropbrengsten     

Huren gar. (BTW plichtig) verh.à andere huurders  € 26.897,15 € 27.021,10 

Huren gar. verhuurd aan huurders sociale woning € 72.896,19 € 72.311,90 

Huur commerciële ruimten en concierge € 13.375,92 € 13.510,92 

Huur van administratieve gebouwen € 0,00 € 3.600,00 

Begrenzingen € 144,26 € 33,84 

Huurverminderingen     

Vermindering basishuur tot aangepaste huurprijs -€ 2.969.945,44 -€ 3.020.166,03 

Leegstand onbewoonde woningen -€ 127.532,00 -€ 228.444,00 

Leegstand ongebewoonde woningen gebrek uitrustingen -€ 397.090,00 -€ 402.375,00 

Vermindering basishuur tot referentiehuurprijs € 0,00 € 1,00 

Gezinskorting -€ 51,00 -€ 102,00 

Begrenzingen € 0,00 € 68,00 

Vermindering huurprijs wegens gezinsinkomen -€ 93,26 € 0,00 

Huurlasten     

Premiekost clausule afstand verhaal brandverzekering € 15.462,02 € 15.030,85 

Dienstverlening (huisbewaarder) € 0,00 € 41.210,72 

Oproepsysteem lift € 0,00 € 757,17 

Onderhoud gemene delen € 86.783,63 € 15.528,90 

Onderhoud groenruimten € 2.072,14 € 3.461,55 

Ophalen en verwerken huisvuil en reinigen containers € 10.712,42 € 11.373,49 

Onderhoud en controle liften € 0,00 € 2.496,54 

Onderhoud en controle CV installaties € 96.344,88 € 90.719,14 

Onderhoud warmwatertoest., beveiligingssysteem € 9.294,00 € 6.471,36 

Onderhoud brandblusapparaten € 0,00 € 1.902,31 

Kosten individueel verbruik van gas, water res. T.D. en T.B. € 122.961,82 € 137.007,61 

Kosten electriciteit gemeensch. Ter Dompel en Ter Beke  € 1.530,73 € 21.785,95 

Kosten electriciteit Waregem Den Olm € 0,00 € 183,96 

Kosten electriciteit garages (apart verhuurd) € 9,24 € 865,49 

Kosten aangerekend aan andere huurders (kelderboksen Ter Dompel) € 0,00 € 172,50 

Kosten aangerekend aan H. soc. woonproject (terugbet. huurlasten)  -€ 12.192,84 -€ 240,35 

TOTAAL € 4.413.583,09 € 4.573.392,23 

Herzienningen van de huurprijzen op 1 januari 2015 
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In 2014 werden geen bijkomende woningen verhuurd buiten het sociaal huurstelsel.  De situatie blijft bijgevolg 

ongewijzigd t.o.v. 2013. 

 

Gemeente Organisatie Type VBSH Woning Startdatum Type Einddatum Totaal 

(1 %) 

Max aantal 

woningen  

Waregem Ten Anker Bijzondere 

doelgroep 

Lijsterlaan 19 01/01/2012 1 j – 3j – 9j 31/12/2020 1 4 

Sint-Eloois-Vijve        0 1 

Wielsbeke OCMW  tijdelijke 

opvang 

Schoolstraat 50 01/07/2012 3j -> 9j 30/06/2015 

(30/06/2021) 

1 1 

Sint-Baafs-Vijve       0 1 

Dentergem OCMW tijdelijke 

opvang 

Nellekenshof 41 01/07/2012 3j -> 9j 30/06/2015 

(30/06/2021) 

1 1 

Oeselgem       0 1 

Aarsele       0 1 

Kanegem       0 1 

Egem       0 1 

Koolskamp       0 1 

   3    3 13 

 

In de loop van werkjaar 2014 werd door de Administratie het nodige gedaan teneinde in 2015 mogelijks over te 

kunnen gaan tot verhuring buiten het sociaal huurstelsel van de woning gelegen te Waregem, Azalealaan 14 en enkele 

appartementen in Hof Ter Waaien te Waregem.  

 

De kantoorruimte gelegen te Waregem, A. Servaeslaan 52/003 wordt inmiddels sedert 1 mei 2014 verhuurd aan Ten 

Anker en wordt gebruikt als polyvalente ruimte voor hun bewoners (dagbesteding).  Het betreft hier geen verhuring 

buiten het sociaal huurstelsel, maar de verhuring van een ‘werkruimte’ niet opgenomen in het patrimonium voor sociale 

verhuring.  

 

3.3 Huurders 

 

 

 

TOESTAND OP 31/12/2014 Bedrag Aantal huurders 

Huurachterstallen zittende huurders € 26.637,52 81 

Huurachterstallen vertrokken huurders € 11.166,32 23 

Vertrokken huurders naar dubieuze vorderingen (huur, afrek. 

verwarming, afrekening huurlasten, schade, kosten advocaat …)  

€ 32.787,92 21 

Afboekingen vertrokken huurders als definitief oninbaar € 3.748,44 4 

 

 

 

 

 

 

 

  

Debiteurenbeheer 

Verhuring buiten het sociaal huurstelsel 
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In 2014 werd 1 vonnis tot uithuiszetting, reeds betekend in 2014, uitgevoerd. In werkjaar 2014 werden 4 nieuwe 

vonnissen bekomen door de vrederechter waarvan 1 uithuiszetting effectief werd uitgevoerd, 2 werden niet 

uitgevoerd omwille van het feit dat de huurder beroep aangetekend heeft en door de vrederechter in het gelijk werd 

gesteld om reden dat inmiddels alle achterstallen werden vereffend.  Eén dossier is nog lopende. 

Overzicht aantal uithuiszetting 2008 - 2014 

Jaar Aantal huurders 

vrijwillig vertrokken 

Aantal huurders uitgezet met 

gerechtsdeurwaarder 

Totaal 

uitzettingen 

2008 5 0 5 

2009 4 6 10 

2010 4 3 7 

2011 2 1 3 

2012 2 0 2 

2013 0 0 0 

2014 2 0 2 

 

 

Een huurder van een sociale woning kan niet zomaar een andere persoon bij zich laten inwonen. De regels omtrent 

bijwoningen zijn vastgelegd in het kaderbesluit sociale huur. Helpt Elkander heeft hiertoe, in samenwerking met de 

bevolkingsdiensten van de verschillende gemeenten een samenwerking uitgewerkt waarbij iedere huurder die iemand 

wenst te laten bijwonen  een aanvraag tot bijwoning bij Helpt Elkander moet indienen, die dan door de Administratie, 

na aftoetsing aan de wettelijke voorwaarden, al of niet gunstig wordt beoordeeld.  Pas nadat de huurder op de hoogte 

wordt gesteld van het positief advies mbt de bijwoning, kan de huurder verdere stappen tot inschrijving in het 

bevolkingsregister zetten. 

In 2014 werden 38 aanvragen tot bijwoning ingediend.  Deze aanvragen werden onderzocht op basis van de 

toelatingsvoorwaarden en de normen inzake woonbezetting zoals door de regelgeving gedefinieerd. 

Aan 35 aanvragen kon op deze manier een positief advies gegeven worden.  Drie aanvragen kregen een negatief 

advies. 

 

 

 

Bij toewijzing van een woning heeft de huurder 3 mogelijkheden om de waarborg (max. 921 euro) te betalen.  

- Volledige storting van het bedrag voor inhuurname 

- Schriftelijke garantie via het OCMW. De huisvestingsmaatschappij ontvangt dan een schriftelijke 

waarborg van het betrokken OCMW, waarbij de huurder zijn waarborg binnen een bepaalde periode dient 

samen te sparen bij het OCMW.  

- Afbetaling bij de huisvestingsmaatschappij zelf: dit is een derde mogelijkheid sedert de laatste wijziging 

aan het Kaderbesluit Sociale Huur van 1 maart 2014.  De huurder betaalt zijn waarborg in schijven 

rechtstreeks aan de huisvestingsmaatschappij, waarbij de eerste schijf altijd 1 maal de reële huur is, 

verhoogd met 12 euro administratiekosten.  De afbetaling is maximaal gespreid over 18 maand.  

De Administratie constateert dat meer en meer OCMW’s de huurder aansporen om de afbetaling rechtstreeks aan 

Helpt Elkander te doen, doch in bepaalde gevallen blijkt de verplichting om als eerste storting een maand huur te 

betalen voor sommige cliënten te zwaar.  In dat geval wordt nog gebruik gemaakt van de schriftelijke garantie.  

In 2014 werden 19 schriftelijke garanties ontvangen.  Sedert de inwerkingtreding van het systeem van afbetaling 

waarborg zijn er reeds 7 huurders die hun waarborg rechtstreeks bij Helpt Elkander afbetalen. 

  

Huurwaarborgen – schriftelijk en op afbetaling 

Aanvraag tot bijwoning 

Uithuiszettingen 
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Helpt Elkander koppelt aan de eerste 2 jaar van de huurovereenkomst een proefperiode. Tijdens de proefperiode 

krijgt elke huurder minimum twee plaatsbezoeken. Dit met als doel kennis te maken met de nieuwe huurder, die te 

informeren, adviseren en indien nodig verder op te volgen. 

 

Aandachtspunten bij de plaatsbezoeken zijn: 

 huurachterstal 

 de leefbaarheid van de omgeving 

 opvolging taal- en inburgering 

 het verluchten van de woning (brochure ‘Ventileren … Waarom?’ wordt afgegeven) 

 het onderhouden van de woning en tuin 

 het beschikken over een familiale- en brandverzekering inboedel 

 het naleven van het reglement van inwendige orde 

 schriftelijke aanvraag bij aanpassingen aan de woning  

 de gezinssamenstelling 

In 2014 ondertekenden 122 huurders een nieuw huurcontract.  Gedurende een proefperiode van 2 jaar zullen 98 

huurders opgevolgd worden.   

Overzicht nieuwe huurders en opvolging proefcontracten 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

nieuwe huurders 81 71 62 67 58 50 122 

proefcontracten 60 62 51 58 49 46 98 

 

24 huurders hebben geen proefperiode om volgende reden: 

 14 herhuisvesting 

 7 mutaties 

 2 tijdelijke huisvesting in afwachting op gerenoveerde woning 

 1 huurder gaf reeds haar opzeg 

 

 

 

Jaarlijks ontvangt Helpt Elkander meldingen van huurders of andere instanties die door de dienst verhuring worden 

behandeld en waarbij vervolgens blijkt dat bij bepaalde huurders maatschappelijke opvolging noodzakelijk is.  

In 2014 ontvingen we 18 schriftelijke meldingen.  Deze meldingen gebeurden omwille van volgende problematieken: 

 Burenhinder  9 

 Onderhoud woning/tuin  7 

 Domiciliefraude  2 

Naast deze schriftelijke meldingen werden tevens meerdere huurders opgevolgd naar aanleiding van vaststellingen 

door Helpt Elkander. 

  

Evaluatie van de huurcontracten (tijdens of na de proefperiode) 

Maatschappelijke opvolging huurders 
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Vanaf 1 juli 2014 werd de tevredenheid bevraagd bij alle nieuwe en vertrekkende huurders.  

 

In de enquêtes voor de vertrokken huurders wordt vnl. gepolst naar volgende zaken waarbij een score diende 

gegeven te worden op 5 punten.  

 Tevredenheid over de woning       3,5/5 

 Tevredenheid mbt de wijk       3,6/5 

 Contacten met Helpt Elkander       3,5/5 

 Opvolging van vragen aan Helpt Elkander     2,6/5 

 Informatieverstrekking Helpt Elkander     3,2/5 

 Tevredenheid onderhoudsdienst      3,2/5 

 

In de enquêtes voor nieuwe huurders wordt vnl. gepolst naar volgende zaken waarbij een score diende gegeven te 

worden op 5 punten.  

 

 Tevredenheid over de woning       4,2/5 

 Contacten met Helpt Elkander       3,8/5 

 Ervaring met de buurt       4,1/5 

 

Op deze enquêtes kunnen door de huurders ook suggesties of aantekeningen gemaakt worden mbt hun tevredenheid.  

Tot op heden zijn er echter nog te weinig enquêtes afgenomen om hieruit bruikbare informatie te filteren mbt de 

werking van de huisvestingsmaatschappij.  In de toekomst is het zeker de bedoeling om deze resultaten mee te 

nemen in de rapportering mbt deze 1ste stap van enquêtes naar tevredenheid van ex- en nieuwe bewoners. 

  

 Aantal enquêtes 

overhandigd 

Aantal ingevulde 

enquêtes 

Procentueel ontvangen t.o.v. 

overhandigd 

Vertrokken huurders 

(excl. verhuizingen binnen Helpt Elkander) 

17 9 52,94% 

Nieuwe huurders met proefcontract 48 34 70,83% 

Tevredenheidsenquêtes 
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3.4 Andere activiteiten werkjaar 2014 

 

 

 

Het project proefwonen liep in 2014 verder. Vooral werd in dit jaar de implementatie van dit project in een 

intergemeentelijk lokaal topewijzingsreglement uitgewerkt.  Hieromtrent kan volgende stand van zaken worden 

medegedeeld: 

INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT - Met doelgroepenplan Proef-wonen Midden West-

Vlaanderen 

 

Het proefproject ‘proefwonen’ heeft al een hele weg afgelegd en is nu in voorbereiding om ingepast te worden 

in een lokaal toewijzingsreglement ‘doelgroepenplan’ 

 Halfweg 2010  open oproep Vlaams ministers van Wonen (Van Den Bossche) en Welzijn (Vandeurzen) een 

open oproep tot de indiening van experimentele projectaanvragen waarin de samenwerking tussen (sociaal) 

wonen en welzijn centraal stond.   

 Projectaanvraag : kwetsbare doelgroepen uit verschillende sectoren slagen er niet of moeilijk in om 

duurzame huisvesting te bekomen 

 Experimentele fase : 01/09/2011  

 Inbedding in het reguliere kader : eindigt op 31/08/14 + 1 jaar verlenging 

 Voorstel van Agentschap Wonen-Vlaanderen en Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin om via het 

lokaal woonoverleg in elke gemeente van het werkingsgebied – regio Midden West-Vlaanderen - een 

doelgroepenplan Proef-wonen op te stellen en dit telkenmale te integreren in het lokaal 

toewijzingsreglement (art. 28 van het kaderbesluit sociale huur). 

 

De totstandkoming van het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen 

 Voorlegging van de resultaten van het experiment proef-wonen aan de vergaderingen  

1. Maart-juni 2014: De resultaten van het experiment Proef-wonen en het  ‘stappenplan regulier kader proef-

wonen’ werden voorgelegd aan de vergaderingen van het lokaal woonoverleg van de 17 gemeenten van de 

regio Midden West-Vlaanderen.   

2. April-juli 2014: Alle gemeenten – met uitzondering van Ardooie – gaven hun principieel akkoord betreffende 

de verdere uitwerking van een intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen.  

3. Juni-september 2014: Concrete uitwerking van het intergemeentelijk toewijzingsreglement, in 

samenwerking- en overleg met de verschillende partners  (proces loopt verder in najaar 2014). 

 Najaar 2014:  

1. Oktober-december 2014: Terugkoppeling afgelegd proces op de vergaderingen van het lokaal woonoverleg 

en vastleggen afspraken voor de daaropvolgende periode. 

2. September 14-januari 15 : Verdere uitwerking in overleg met de diverse partners. 

 Voorjaar en medio 2015: 

1. Januari-maart 2015 : Verdere uitwerking en finaliseren van het aanvraagdossiers in overleg met alle 

partners, ondermeer via de vergaderingen van de regionale stuurgroep. 

2. April-mei 2015: Het toewijzingsreglement wordt voorgelegd aan de gemeenteraden (april 2015) na een 

toelichtingsvergadering voor alle gemeente- en OCMW-raadsleden van de regio Izegem en Tielt op 20 april 

2015 en van de regio Roeselare op 22 april 2015. 

3. Mei-juni 2015: Indiening definitief en volledig administratief dossier ‘intergemeentelijk 

toewijzingsreglement Proef-wonen’ bij Wonen-Vlaanderen, in functie van goedkeuring door de Vlaams 

minister van wonen. 

 September 2015 : Inwerkingtreding van het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen. 

De werkgroep regio Tielt kwam vier keer samen. Tijdens deze overleggen werden nieuwe aanmeldingen besproken.  

Tevens werden de leertrajecten besproken en geëvalueerd.  

Helpt Elkander participeerde 1 maal aan de werkgroep regio Izegem gezien er een kandidaat voor woningen uit ons 

patrimonium werd aangemeld. 

Daarnaast participeerden we aan de kerngroep en regionale stuurgroep proefwonen. 

 

 

Wonen – Welzijn Midden West-Vlaanderen: project proefwonen 
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Op vrijdag 16 mei 2014 vond in de wijk Torenhof de Burendag plaats in het OC 

Eikenhove. In samenwerking met Helpt Elkander, de bewonersraad en 

buurtwerker Nuriël Milleville werd de burendag een gezellig onderonsje. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

In september 2014 ondertekende helpt Elkander het samenwerkingsverband met de bewonersraad. Dit met als doel 

goed omlijnd vast te leggen waar, wanneer en hoe participatie mogelijk is. Ten gevolge van deze 

samenwerkingsovereenkomst vroeg Helpt Elkander advies aan de bewonersraad omtrent de renovatie van de 

zuidwestgevel, het nieuw reglement van inwendige orde en het poetsen van de gemeenschappelijke delen.  In de mate 

van het mogelijke werd vervolgens rekening gehouden met deze adviezen.  

Daarnaast ging een delegatieoverleg met enkele huurders van Ter Dompel en Ter Beke, de buurtwerker en Helpt 

Elkander door. 

 

 

 

 

Op initiatief van Helpt Ekander had op 8 april 2014 een infovergadering plaats 

in het kantoor  met diverse sociale actoren (OCMW, CAW, groep Ubunto, CJGB 

- Centrum voor jongeren en gezinsbegeleiding) van ons werkgebied. Tijdens 

deze vergadering werd info gegeven over de recente wijzigingen en gevolgen 

van het Kaderbesluit Sociale Huur.  

 

 

 

 

 

 

De raad van bestuur keurde op 22 oktober 2014 het nieuw reglement van inwendige orde goed. Begin november 

ontvingen alle huurders het nieuwe reglement.  

 

 

 

 

De dienst verhuring maakte een subsidiereglement op om wijkinitiatieven vanuit de verschillende gemeenten te 

stimuleren. Dit reglement werd op de Raad van Bestuur van 24 september 2014 goedgekeurd. 

  

De dag van de buren 

Waregem, Buurtwerk Torenhof 

Info-vergadering voor sociale actoren 

Reglement van inwendige orde 

Financiële steun wijkinitiatieven 
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Op vrijdag 7 november 2014 organiseerde de stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid 

Waregem voor de 7de keer een sociaal rendez-vous. Alle actoren die in 

Waregem op welzijnsgebied actief zijn, werden hier uitgenodigd. Dit keer was 

het thema Wonen.  Aan de hand van acht treftafels konden de deelnemers 

kennis maken met een aantal diensten of activiteiten die rond dit thema 

werkten. Samen met de sociale huisvestingsmaatschappij Mijn Huis 

vertegenwoordigde Helpt Elkander één van deze treftafels.  

 

 

 

 

 

 

In het lokaal toewijzingsreglement Waregem wordt een voorrang toegekend aan een kwetsbare doelgroep. In het 

kader van deze toewijzingen ging in 2014 drie maal een overleg door. Op deze overleggen werden de aanmeldingen 

besproken en afgetoetst aan de criteria. 

 

 

 

Dit overleg verenigt alle betrokken actoren bij het buurtwerk in Waregem.  In 2014 vond dit overleg plaats op 2 juni 

en op 6 oktober. Op deze vergaderingen werd een schets van alle geplande activiteiten gegeven en werden 

verschillende activiteiten geëvalueerd. 

 

 

 

De kandidaten die een toewijzing kregen voor één van de 38 gerenoveerde woningen in Waregem en Wielsbeke konden 

hun toegewezen woning bezichtigen op een algemene kijkdag op 5 juni 2014.  Hier kregen zij een rondleiding in de 

woning. Degene die voor meerdere woningen in aanmerking kwamen, konden hun voorkeur opgeven. 

 

 

 

Op 25 maart 2014 vond in het Stadhuis van Waregem een infovergadering plaats omtrent  “Wonen Voor Personen met 

een handicap”., waarbij een 100-tal personen aanwezig waren. 

Aanleiding : 

 In een samenwerking tussen de adviesraad voor personen met een handicap, de stuurgroep Kiwanishuis en 

Somival : infomoment organiseren over de ‘woon’mogelijkheden voor personen met een handicap in Waregem 

 De nadruk ligt op WONEN, de ondersteuning wordt slechts ‘in de marge aangekaart’ 

 Belangrijk : alle partners met een of ander aanbod ifv wonen, komen aan bod ! 

Bedoeling is om de differentiatie en de vernieuwing binnen het Waregems aanbod te beklemtonen 

(woonmogelijkheden). 

 

Aan de hand van een panelgesprek, waar o.a. Sylviane Naessens van de dienst verhuring aan deelnam, werd de nadruk 

gelegd op het aanbod van vandaag en de toekomstperspectieven. 

Ingevolge vraagstellingen vanuit het publiek werd besloten dat er een gebrek is aan beschikbare data van mogelijke 

potentiële kandidaat- huurders met een handicap die zelfstandig willen wonen waardoor verschillende woon- & 

welzijnsactoren moeilijk kunnen inspelen op het beleid voor het bouwen of ter beschikking stellen van aangepaste 

woningen na rato van vraag & aanbod. 
  

Sociaal rendez -vous 

Kijkdag toewijzingen totaal gerenoveerde woningen 

Wonen voor personen met een handicap 

Lokaal toewijzingsreglement Waregem: toewijzing aan kwetsbare doelgroep  

Waregems Overleg Buurtwerk (WOB) 
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Dit lokaal woonoverleg is noodzakelijk daar de voorwaarde tot het houden van een lokaal woonoverleg een bepalende 

factor is in in de beoordeling van de ingediende projecten voor het IP (Investeringsprogramma) en de daarbij 

horende financiering cfr procedurebesluit.  In 2014 vonden volgende vergaderingen plaats:  

 Ardooie, 25 maart en 21 oktober  

 Dentergem, 13 juni en 10 december  

 Pittem, 26 maart en 15 oktober  

 Tielt, 31 maart, 15 september en 4 december 

 Waregem, 12 juni en 11 december 

 Wielsbeke, 12 maart en 12 november 

 

 

 

 

Sedert enkele jaren brengt de huisvestingsmaatschappij traditioneel in de maand mei een info-brochure uit voor 

huurders.  Ook voor werkjaar 2014-2015 zal er een nieuwe Contact-info opgemaakt worden.  Inmiddels zullen we 

reeds toe zijn aan de achtste editie die vanaf dit jaar niet meer in mei zal verschijnen, doch wel in september.  Dit 

omwille van het feit dat het onderhoudscontract voor de centrale verwarming pas in augustus vervalt en de 

procedure voor aanstelling van een nieuwe aannemer in mei nog niet zal afgerond zijn. 
 

 

 
  

Contact-info 

Lokaal Woonoverleg 
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In 2014 werden 48 klachten geregistreerd. De vragenlijst mbt deze rapportering werd ingevolge de wettelijke 

bepalingen op 9 februari 2015 tijdig gerapporteerd aan RWO en aan de Vlaamse Ombudsdienst. 

 

 

 
Vragenlijst klachtenmanagement 2014 

 

Naam van uw maatschappij:   CVBA HELPT ELKANDER  

Naam van de klachtenbehandelaar + emailadres: Ann Goerlandt 

Ann.goerlandt@helpt-elkander.be 

 

1. Cijfergegevens 

Aantal 

Totaal aantal klachten: 48 

Aantal ontvankelijke klachten: 48 

 

Aantal klachten volgens mate van 

gegrondheid 

Gegrond/deels gegrond 41 

ongegrond 7 

  

 

Aantal klachten volgens mate van 

oplossing 

Opgelost/deels opgelost 39 

Onopgelost: 9 

  

Geschonden ombudsnormen bij gegronde klachten   

 Aantal  

Niet-correcte beslissing: 0 

Te lange behandeltermijn: 0 

Ontoereikende informatieverstrekking: 2 

Onvoldoende bereikbaarheid: 1 

Onheuse bejegening: 3 

Andere: 42 

 

  

Klachtendecreet 



Deel III: Verslag van de Raad van Bestuur 

Jaarverslag 2014 

70 

 
2. Klachtenbeeld 2014 

Bespreek en evalueer de klachten die u behandeld hebt in 2014 

 

In 2014 werden in totaal 48 klachten geregistreerd.  Het ging om 21 klachten die door de Technische Dienst 

werden behandeld en 27 klachten die door de Dienst Verhuring werden behandeld.  

 

Inhoudelijk keren nu sedert enkele jaren steeds dezelfde ‘soort’ klachten terug, gaande van klachten omtrent 

de staat van de woning, leefbaarheid (vnl. burenhinder en niet onderhouden van woning en/of tuin, ….) 

Ook valt inmiddels op te merken dat wat betreft de klachtenmelders ook elk jaar bepaalde namen terugkeren.   

 

Er werden in totaal 11 klachten meer ontvangen t.o.v. werkjaar 2013. Bij analyse van de diverse klachten komt 

echter tot uiting dat wat betreft de klachten in 2014 er 8 klachten werden ontvangen die een rechtstreeks 

gevolg zijn van een zeer groot renovatiedossier in de residentie Ter Dompel in Waregem met een kostprijs van 

4.795.904,68 euro excl. BTW zonder erelonen. Deze renovatiewerken werden uitgevoerd terwijl de bewoners in 

hun appartement bleven wonen, wat diverse klachten met zich meebracht ondanks het feit dat de 

huisvestingsmaatschappij alles in het werk heeft gesteld om pro-actief op te treden en in dialoog te gaan met de 

huurders.  

Zo werden bijvoorbeeld tijdelijke verhuisappartementen ter beschikking gesteld incl. hulp bij verhuis en konden 

de bewoners op vastgestelde tijdstippen (voor aanvang van de werfvergadering) meldingen komen maken mbt 

deze werken.  

Abstractie gemaakt van deze klachten kan gezegd worden dat het totaal aantal klachten t.o.v. 2013 ongeveer 

status quo is gebleven.  

 

3. Concrete realisaties en voorstellen 

Wat zijn de concrete realisaties geweest in het afgelopen jaar ten gevolge van de 

klachtenbehandeling? 

Welke concrete verbeteringen zijn er gepland op basis van de behandelde klachten? 

 

In het rapport over werkjaar 2013 kwam reeds tot uiting dat Helpt Elkander inspanningen levert om 

medewerkers de nodige vaardigheden aan te leren wat betreft omgaan met verbale agressie.  

Op 8 mei 2014 namen de medewerkers van Helpt Elkander die hoofdzakelijk in contact komen met onze ‘klanten’ 

deel aan de praktische vervolgopleiding ‘Omgaan met verbale agressie.  

 

In 2014 werd ook een eerste aanzet gegeven tot een betere uitbouw van de technische dienst van onze 

maatschappij. In het kader van de visitatie kwam o.a. een minder goede score tot uiting wat betreft 

klantvriendelijkheid t.o.v. huurders. Inmiddels werd in 2014 een interne personeelswissel uitgevoerd waarbij de 

vroegere bediende van het ‘algemeen onthaal’ op heden de administratief medewerker van de technische dienst 

vervangt en waarbij vooral veel aandacht wordt besteed aan het strikt opvolgen van de werkbonnen 

uitgeschreven aan externe aannemers zodoende de wachttijden voor herstellingen in onze verhuurde woningen 

tot het strikte minimum te herleiden. Deels wegens tijdsgebrek dient Helpt Elkander immers te erkennen dat in 

het verleden de uitvoering van de werkbonnen niet altijd minutieus kon worden opgevolgd.  

In 2015 zal de perfectionering van de technische dienst worden verdergezet door aanwerving van een 

‘medewerker patrimoniumbeheer’ die zal fungeren binnen de technische dienst en verantwoordelijk zal zijn voor 

het dagelijks onderhoud en herstellingen aan de woningen.  

Eind 2015 zal dit bijgevolg resulteren in een extra minstens halftijds equivalent aan personeelsbezetting t.o.v. 

de situatie tot september 2014.  

 

De aanwerving van een ‘medewerker patrimoniumbeheer’ binnen de technische Dienst moet de Dienst verhuring 

eveneens meer ruimte geven om in te zetten op een verbetering van het sociaal beleid, een prestatieveld waarop 

Helpt Elkander een score ‘voor verbetering vatbaar’ haalde in het visitatierapport. De ‘medewerker 

patrimoniumbeheer’ zal immers instaan voor alle plaatsbezoeken aan woningen mbt verhuizen, een tijdrovende 

taak die momenteel door de Dienst Verhuring wordt ingevuld.  

 

Met betrekking tot de uitbouw van het sociaal beleid werd in 2014 reeds overgegaan tot ondertekening van een 

samenwerkingsovereenkomst met de bewonersraad van 2 hoogbouwresidenties. Deze bewonersraad 

vertegenwoordigt 180 huurders.  
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Eveneens begon de dienst verhuring halverwege 2014 met het afnemen van enquêtes bij nieuwe huurders en 

vertrokken huurders om op die manier te polsen naar hun tevredenheid.   

 

Vervolgens staat eveneens in 2015 een verruiming van de openingsuren van het kantoor op de planning. Op heden 

zijn de kantoren voor bezoekers 3 halve werkdagen per week vrij toegankelijk voor het publiek. Het is de 

bedoeling om in de tweede helft van dit jaar over te gaan tot een systeem waarbij het kantoor elke voormiddag 

vrij toegankelijk zal zijn voor het publiek en waarbij één namiddag per week er ruimte zal gemaakt worden om 

‘op afspraak’ langs te komen. Om dit te realiseren staat de aanwerving van een halftijds bediende voor de 

tweede helft van 2015 eveneens op het programma.  

 

Voorts wordt op heden ook verder bekeken of een meer doorgedreven automatisering en informatisering van 

onze bedrijfsprocessen de interne werking ten goede kan komen.  Hierbij wordt voornamelijk gedacht aan 

bijvoorbeeld: 

- Eventuele aankoop van tablets, met link naar de huidige software, om in de woningen zelf de 

plaatsbeschrijvingen digitaal te kunnen opmaken.  

- Invoeren van een registratie-systeem voor alle binnenkomende gegevens en opvolging van de acties 

hieromtrent met als doel een betere afstemming binnen de verschillende diensten van Helpt Elkander 

- Verdere uitbouw van de website door bijvoorbeeld een tool te implementeren die het voor kandidaat-

huurders mogelijk maakt zelf hun plaats op de wachtlijst voor het huren van een woning ten allen tijde te kunnen 

checken.  

 

Volgende grafiek geeft een totaalbeeld van het aantal ontvangen klachten vanaf werkjaar 2010 t.e.m. werkjaar 

2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het  Jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst werd inmiddels op 1 april ll. door de Vlaamse Ombudsman, Dhr. 

Bart Weekers in het Vlaams Parlement voorgesteld: 

 

Volgende citaat uit dit jaarverslag wensen wij U graag mede te delen: 

 

“De sociale huurder lijkt de weg naar zijn eigen klachtenbehandelaar gevonden te hebben.  Hij belde minder vaak 
naar 1700, maar klopte 1900 maal aan bij zijn eigen maatschappij.  Sommige maatschappijen capteren en 
reigstreren de klachten behoorlijk.  Maar dat maatschappijen met 1500 huurders minder dan 10 klachten op 
jaarbasis registreren, blijft tot nadenken stemmen.” 
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Omzet uit de gewone 
bedrijfsuitoefening 

4 Financieel beheer 

4.1 Resultaat van het boekjaar 

 

Het resultaat van het boekjaar 2014 bedraagt 284.272,79 euro.  

 

 
 

 

 

De omzet  uit de gewone bedrijfsoefening van Helpt Elkander wordt voornamelijk bepaald door: 

 Huurinkomsten uit verhuur van sociale woningen 

 Verhuringen buiten het sociale huurstelsel 

 Recuperatie van allerhande vergoedingen (= huurlasten) 
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Daarnaast zijn er een aantal uitzonderlijke inkomsten die de omzet van het boekjaar bepalen: 

 Verkoop van gronden  

 Verkoop van woningen 

 …. 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het resultaat over de 5 voorbije boekjaren (boekjaar 2010-2014) 

rekening houdende met belangrijke gerealiseerde meerwaarden op verkopen (uitzonderlijke opbrengsten): 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Resultaat € 572.735,36 € -399.504,79 € 788.691,83 € 384.730,44 € 284.272,79 

      

Gronden € 314.810,24* € 42.082,08**    

 

Verkoop sociale kavels   2 

€4.509,66 
  

      

Vergoeding (boete) bij 

vroegtijdige verkoop 

  € 11.062,50  € 9.525,00 

 

Verkoop woningen 1 woning 

€ 100.038,53 

2 woningen 

€212.182,82 

1 woning 

€ 85.805,17 

1 woning 

€ 33.071,66 

1 woning 

€ 115.631,66 

* Meerwaarde bij ruiling gronden Waregem, Kastorwegel met Waregem, Hongerstraat 

** Meerwaarde bij verkoop restgrond Oeselgem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omschrijving kost 2010 2011 2012 2013 2014 

Kantoor- en Administratiekosten € 70.809,42 € 123.349,70 € 101.881,84 € 128.615,03 € 107.795,12 

Brandverzekering € 96.750,29 € 85.826,56 € 73.231,33 € 71.724,55 € 72.465,15 

Beheersvergoeding VMSW € 130.257,91 € 125.568,63 € 71.694,90 € 93.061,78 € 48.963,29 

Personeelskosten € 660.430,28 € 678.094,75 € 703.566,89 € 724.385,98 € 763.257,64 

Afschrijvingen € 1.449.446,88 € 1.473.967,51 € 1.514.957,16 € 1.588.719,87 € 1.874.240,71 

Onroerende voorheffing € 228.835,29 € 229.373,74 € 238.504,36 € 244.936,29 € 242.175,59 

Intresten en leningen € 741.657,65 € 727.321,96 € 723.965,26 € 782.400,93 € 974.966,33 

Belangrijke uitgavenposten 
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Kantoor en administratiekosten   

De administratiekosten bestaan voornamelijk uit kantoorbenodigdheden, postzegels, telefoon, drukwerk, aankoop 

software, internet en sociaal secretariaat, brandstofkosten en representatiekosten. 

 

De kantoor- en administratiekosten bedragen in 2014 in totaal € 107.795,12 en zijn t.o.v. 2013 gedaald met ongeveer 

16%.  Belangrijkste oorzaken van deze daling zijn een daling van de telefoonkosten, aanwervingskosten personeel en 

kosten voor software. 

 

Brandverzekering   

Deze kosten betreffen de premies die Helpt Elkander betaalt als verzekering van het patrimonium tegen water 

brand- en stormschade.  

De polis voorziet ook in een clausule “afstand van verhaal”. Deze clausule zorgt ervoor dat de brandverzekering van 

Helpt Elkander tussenkomt bij schade aan het gebouw die het gevolg is van een schadegeval veroorzaakt door de 

huurder.  In principe is het immers zo dat de huurder de dekking voor deze schade dient te voorzien via zijn eigen 

verzekering, doch om als huisvestingsmaatschappij geen risico te lopen voor het geval de huurder  zelf niet verzekerd 

is of onderverzekerd is, wordt dit risico opgenomen in de brandverzekeringspolis van de huisvestingsmaatschappij.  

De kosten voor deze dekking worden verhaald op de huurder in de huurlasten.  In 2014 bedroeg deze huurlast 1,06 

euro per maand.  

 

Wanneer we de evolutie van deze kost bekijken, kunnen we een algemeen dalende trend waarnemen.  In 2010 was 

deze daling te wijten aan een daling van de premievoeten zowel bij Fortis AG als bij Ethias.  Eind 2010 vond een 

gunningsprocedure plaats voor het aangaan van een nieuwe brandverzekeringspolis voor het werkjaar 2011, wat 

opnieuw voor een daling van de premies zorgde. 

In 2011 werd opnieuw een gunning gedaan ( Europese publicatie) voor een periode van 4 jaar. Dit bracht in 2012 

opnieuw een daling van de premies met zich mee.  Het huidige contract mbt de brandverzekering verloopt eind 2015.  

 

 

Beheersvergoeding VMSW   

Als tegenprestatie voor de dienstverlening van de VMSW betalen alle huisvestingsmaatschappijen 

beheersvergoeding. 

Vroeger bedroeg deze vergoeding 0,13% van de geactualiseerde waarde van het patrimonium.  Vanaf 1 januari 2012 

werd echter een nieuw systeem van beheersvergoeding ingevoerd.  

Voortaan bestaat de beheersvergoeding uit drie componenten: 

 Een beheersvergoeding op basis van de dienstverlening van de VMSW 

 Een beheersvergoeding gekoppeld aan de huuractiviteiten 

 Een beheersvergoeding gekoppeld aan koopactiviteiten 

 

De dalende trend van de beheersvergoeding vindt zijn oorsprong in deze gewijzigde berekeningswijze van de 

beheersvergoeding. Vooreerst wordt in het nieuwe systeem de beheersvergoeding pas aangerekend op het ogenblik 

van consolidatie van de lening, daarenboven wordt de beheersvergoeding voortaan meegefinancierd in de leningen die 

de huisvestingsmaatschappij bij de VMSW afsluit ter financiering van haar nieuwbouw en renovatieprojecten, 

waardoor deze kosten niet meer zichtbaar zijn in het resultaat, omdat zij terugbetaald worden met de annuiteiten 

van de leningen.  
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Bezoldigingen 

De personeelskosten zijn gestegen t.o.v. 2013, dit ingevolge wedde-aanpassingen ingevolge anciënniteit en een 

opzegvergoeding aan een personeelslid.  

 

Afschrijvingen 

 
Sedert 2011 bedraagt de afschrijvingstermijn voor renovaties en nieuwbouwwerken 33 jaar. Door het groot aantal 

renovatiewerken zijn de afschrijvingen in 2014 gevoelig gestegen.  

 

Opgeleverde werven 2013 (volledig boekjaar 2014 afgeschreven) 

Werf Totale investering bij 

overboeking van 27 nr 22 rek. 

Waregem Ter Dompel en Ter Beke, vervangen liften technisch gedeelte 483.647,10 

Wielsbeke, Vlasblomme, 8 woningen, schrijnwerk, keukens en dakisolatie 164.403,81 

Kanegem, Astenhove, 10 woningen, schrijnwerk, keukens en dakisolatie 349.932,00 

Koolskamp, 4 patiowoningen, schrijnwerk, keukens en dakisolatie 417.942,00 

 

 

Onroerende voorheffing   

 
Als eigenaar van onroerend goed in het Vlaams Gewest, betaalt ook Helpt Elkander onroerende voorheffing. Het 

tarief voor de onroerende voorheffing bedraagt voor sociale huisvestingsmaatschappijen 1,6% te verhogen met de 

provinciale en gemeentelijke opcentiemen.  

 

Met inwerkingtreding van de wet van 28.12.1990 mbt of herziening van de kadastrale perekwatie mochten wij 

achtereenvolgens volgende indexeringen vaststellen: 

 2010  1,5461    

2011  1,5790 

2012  1,6349 

2013  1,6813 

2014  1,7000 

 
2010 € 324.366,71  netto te betalen : € 228.835,29 

2011 € 330.252,65  netto te betalen : € 229.373,74 

2012 € 344.704,70  netto te betalen : € 238.504,36 

2013 € 359.788,19  netto te betalen : € 244.936,29 

2014 € 361.664,09  netto te betalen : € 242.175,59 (minder te betalen door stijging vermindering  

       Kroostrijke gezinnen en/of gehandicapten voor  

       boekjaar 2014) 

 

Opgeleverde werven 2014 (afschrijving vanaf datum V.O.) 

Werf Datum V.O. Totale investering bij 

overboeking van 27 nr 22 rek. 

Waregem Ter Dompel – renovatie Zuidwestgevel 17/01/2014 5.135.840,51 

Diverse gemeenten, totale renovatie 15-1 h Fase 3 26/06/2014 2.168.673,38 

Diverse gemeenten, totale renovatie 10 h Fase 5 24/06/2014 1.603.617,13 

Waregem, wijk Kastorwegel, 24 nieuwbouwwoningen 24/10/2014 3.276.112,42 
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Intresten - Kosten van schulden (leningen VMSW)   

 

Onder deze post worden alle intresten opgenomen die Helpt Elkander moet betalen op alle openstaande leningen 

waarop intresten moeten betaald worden.  

Deze vertonen een stijgende lijn ingevolge de vele renovatie- en nieuwbouwprojecten waarvan eveneens sprake onder 

de rubriek van de afschrijvingen.  

 

 

 
 

 

4.2 Tussentijdse jaarrekening 

Sedert de aanstelling van de bedrijfsrevisor in 2006 wordt een tussentijdse jaarrekening opgesteld, dewelke telkens 

afsluit op 30 juni.  Voor het eerste semester van 2014 werd deze tussentijdse jaarrekening  goedgekeurd door de 

Raad van Bestuur op 22 oktober 2014.  

De tussentijdse balans en resultatenrekening sloot af met een balanstotaal van 70.780.471,75 euro en een te 

bestemmen winst van 207.852,08 euro.  

De Commissaris, Dhr. Bossuyt Wim, Auditas Bedrijfsrevisoren, kwam op 2 oktober 2014 langs ter controle van de 

tussentijdse jaarrekening, waarbij het verslag “Beperkt nazicht verklaring door de Commissaris bij de tussentijdse 

balans en resultatenrekening per 30 juni 2014 van Helpt Elkander CVBA”, werd opgemaakt. 

 

4.3 Begroting 

Op de Raad van Bestuur van 16 december 2014 werd de begroting voor werkjaar 2015 met algemeenheid van stemmen 

goedgekeurd.  De voorgelegde begroting sluit af met een positief resultaat van 416.341,71 euro en werd opgesteld op 

basis van de planning groot onderhoud 2015-2025 en voorafgaandelijk besproken ter zitting van het Directiecomité 

van 10 december 2014.  

 

  

2% 2% 1% 

19% 

46% 

6% 

24% 

Procentuele verdeling kosten 2014 

Kantoor en Administratiekosten Brandverzekering

Beheersvergoeding VMSW Personeelskosten

Afschrijvingen Onroerende voorheffing

Intresten en leningen
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4.4 Overzicht financiële rekeningen 2010–2014 

De liquide middelen van Helpt Elkander  bestaan uit volgende componenten: 

 Gelden op een gewone rekening-courant bij de VMSW 

 Gelden op een termijnrekening op 1 jaar bij de VMSW 

 Gelden op bankrekeningen buiten de VMSW 

 Gelden op een rekening bij de VMSW voor de huurwaarborgen van de huurders.  Deze gelden zijn in principe 

eigendom van de huurders. In principe moeten deze terugbetaald worden bij het einde van de 

huurovereenkomst.  Dit zijn dus geen beschikbare liquide middelen.  

 

Eind 2010 2011 2012 2013 2014 

Rekening Courant 

VMSW 

€ 2.136.824,34 € 2.633.204,39 € 4.289.466,54 € 4.705.400,64 4.503.540,23 

Termijnrekening 

VMSW 

€4.000.000,00 €4.000.000,00 €3.000.000,00 €3.000.000,00 €3.500.000,00 

Rekeningen 

buiten VMSW 

€ 198.487,30 € 115.964,72** € 189.010,45 € 153.753,30 € 181.880,52 

LIQUIDE 

MIDDELEN 

€ 6.335.311,64 € 6.749.169,11 € 7.478.476,99 € 7.859.153,94 8.185.420,75 

Rekening Courant 

Huurwaarborg 

€ 644.469,38 € 658.452,40 € 675.032,99 € 673.601,10 € 723.248,06 

In 2014 zijn de liquide middelen gestegen van € 7.859.153,30 naar € 8.185.420,75.  Dit is een stijging met € 

326.266,81. 

Evolutie beschikbare liquide middelen 

 

De Raad van Bestuur besliste op 16 december 2014 om 3.500.000 euro te beleggen op de termijnrekening bij de 

VMSW.  Het saldo blijft op Rekening Courant teneinde  uitgaven mbt onroerende transacties of financiering van 

renovatieprojecten te kunnen garanderen.  

De rentevoet voor 2015 bedraagt 0,1 % voor de rekening courant lange termijn en de rekening huurwaarborgen. De 

rentevoet voor de gewone rekening courant bedraagt 0,023% voor de maand januari 2015. 

Evolutie Rentevoet 2010 2011 2012 2013 2014 

Rekening Courant 

VMSW 

0,36 % 0,59 % 

(eind 2011) 

0,091% 

(eind 2012) 

0,1120% 

(juni 2013) 

0,261 %  

(juni  2014) 

Termijnrekening 

VMSW 

0,76 % 0,90 % 1,03 % 0,543% 0,614 % 
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Ingevolge het artikel 23 van de statuten en ingevolge de uittredingsbeurt der bestuurders, bepaald volgens de 

statutaire vergadering der aandeelhouders van 29.05.1960, zijn de volgende mandaten ter beschikking:  

 

 Dhr. SOENS Rik, Bestuurder namens Provincie West Vlaanderen 

Bermkouter 4  Waregem 8791 

 Mw. BUYCK Marie Paule, Bestuurder namens Stadsbestuur Waregem 

Kortrijkseweg 284 Waregem 8791 

 Dhr. COLMAN Nick, Bestuurder van Stadsbestuur Tielt  

Diksmuidse Boterweg 14 bus 5  Tielt 8700 

 Dhr. DE KEUKELEIRE Bart, Bestuurder van Gemeente Dentergem  

Wakkenstraat 19 Dentergem 8720 

 Dhr. DE CONINCK Tom, Bestuurder van het privaat 

Fazantenlaan 9 Waregem 8790 

Mogen wij de dames en heren vriendelijk verzoeken in overeenstemming met art. 23 van de statuten te willen 

voorzien in deze statutaire benoemingen. 
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De Voorzitter, 

 

De Raad van Bestuur, 

 

De Bedrijfsrevisor, 

 

De Directeur, 

 

 

 

danken U voor Uw zeer gewaardeerde aanwezigheid en voor het 

vertrouwen, dat u in elk van hen heeft gesteld tijdens  

het voorbije boekjaar 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


