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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 coöperatieve vennootschap 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 van 02.06.1958, onder nr. 14916. 
- dd. 29.05.1960, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 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, ingevolge wijziging zetel van de vennootschap en 
aanstelling bedrijfsrevisor, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 07.06.2006, onder nr. 
00093108. 
- door notaris Desimpel Elisabeth, geassocieerd notaris te Waregem, op 28.09.2011, 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 (omvorming CVBA naar CVBA met sociaal oogmerk – statutenwijziging 
goedgekeurd door RWO met schrijven dd. 31/08/2011). 
- door notaris Van Eeckhout Ronny, geassocieerd notaris te Waregem, op 02.12.2015, teneinde de statuten van de 
vennootschap in overstemming te brengen met de regelgeving van het Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. 
beheersaspecten met voornaamste wijzigingen als volgt: 

Art. 15 
§1. Vanaf de algemene vergadering waarop de jaarrekening van het jaar 2018 wordt neergelegd, alsdan vergaderend in buitengewone algemene 
vergadering, notarieel vastgelegd, uiterlijk op 1 juli 2019, wordt de raad van bestuur samengesteld conform artikel 19 en/of 20 van het Besluit 
van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 tot bepaling van de nadere regels met betrekking tot de beheersaspecten van sociale 
huisvestingsmaatschappijen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende 
voorwaarden en de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen (B.S. VAN 12 JUNI 2014 - BVR 
Beheeraspecten). 
§2. In afwachting van het in §1. vermelde tijdstip, wordt de raad van bestuur van de vennootschap samengesteld als volgt: 
1° De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit 19 leden. 
De duur van het mandaat wordt vastgesteld op vier jaar. 
Volgende mandaten worden voorbehouden: 
1 mandaat voor de Provincie West-Vlaanderen   4 mandaten voor de stad Waregem 
2 mandaten voor de gemeente Wielsbeke    2 mandaten voor de gemeente Tielt 
2 mandaten voor de gemeente Dentergem   1 mandaat voor de gemeente Pittem 
1 mandaat voor de gemeente Ardooie    1 mandaat voor het OCMW Waregem 
De overige 5 mandaten zijn vrij toe te kennen. 
… 
§3. Indien de bepalingen vervat in artikel 19 of 20 van voormeld Besluit van de Vlaamse regering (BVR Beheersaspecten) zouden komen te 
vervallen, blijven de regels inzake samenstelling van de raad van bestuur vervat in §2 van onderhavig artikel van toepassing en krijgt §1. van 
onderhavig artikel geen uitwerking, en dit ongeacht of het tijdstip bepaald in §1. van onderhavig artikel (1 juli 2019) wordt bereikt of 
overschreden. 
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Op 27 maart 2014 keurde de Vlaamse Regering immers 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 en de procedure voor de erkenning als SHM en tot vaststelling van de procedure voor de 
beoordeling van de prestaties van SHM’s goed. Dit besluit werd door de Vlaamse Regering definitief goedgekeurd 
op 16 mei 2014 en verscheen op 12 juni 2014 in het Belgisch Staatsblad. Met uitzondering van de regelgeving 
omtrent de wijzigingen m.b.t. het besluit van 22/10/2010, die pas in werking traden op 1 januari 2016, is deze 
nieuwe wetgeving bijgevolg van toepassing vanaf 13/07/2014. 
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 m.b.t. 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. 

 
De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) tekende een annulatieberoep aan tegen dit besluit 
bij de Raad van State, inzonderheid m.b.t. 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 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. 38 andere shm’s stapten eveneens in de procedure. Niettegenstaande het annuleringberoep 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 regelgeving.  
 
In de loop van 2016 bracht de Auditeur verslag uit. Het uiteindelijke arrest is echter nog niet beschikbaar.  De 
meeste bepalingen zijn overigens door de decreetswijzigingen aan o.m. de Vlaamse Wooncode in de tussentijd 
opgenomen in een decretale bepaling – met een hogere wetgevende hiërarchie – waardoor de procedure sowieso 
deels zonder voorwerp is gekomen.  
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1. Aandeelhouders 

Lijst van de aandeelhouders op 31 december 2016: 
(nominale waarde één 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 provincie 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 Holstraat 85/21 Waregem  24 

12 Ostijn Maria Leiestraat 7 Wielsbeke SBV 24 

13 De Coninck Tom Boswegel 27 Olsene  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 O.L.Vrouwstraat 4 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 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 Statiestraat 12 Dentergem  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 Ravelingien Kathleen  Hoogmolenstraat 86 Waregem 2 

41 Rosseel Palmer Vierkeerstraat 29 Harelbeke Bavikhove 2 

TOTAAL 2.100 
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In 2016 was er één wijziging in de aandeelhouders (nr. 40 in de lijst op voorgaande pagina). Nadat de raad van 
bestuur op 27 april 2016 besliste de aandelen van Dhr. Huygelier Stefaan niet toe te kennen aan zijn echtgenote 
Mevr. Neirinck Maria, werden deze aandelen op 25 mei 2016 aan Mevr. Ravelingien Kathleen toegekend. 
De aandeelhouders werden van deze beslissing reeds in kennis gesteld op de algemene vergadering van 14 mei 
2016. 

2. Raad van Bestuur 
 
 
 

 
 

Op 31 december 2016 is de samenstelling van de raad van bestuur 
als volgt: 
 

1 Iacopucci Pietro 
 

namens stad Waregem 
Waregem, Kortrijkseweg 68 

Voorzitter  
 

2 Himpe Philip 
 

namens stad Waregem 
Waregem, Jules Haerinckstraat 1 

1° Ondervoorzitter 
 

3 De Coninck Filip 
 

namens gemeente Wielsbeke 
Wielsbeke, Seringenstraat 7 

2° Ondervoorzitter 
 

4 Soens Rik 
 

namens prov. W.-Vlaanderen 
Waregem, Bermkouter 4 

bestuurder 

5 Ravelingien Kathleen 
 

namens stad Waregem 
Waregem, Hoogmolenstraat 86 

bestuurder 

6 Buyck Marie-Paule 
 

namens stad Waregem 
Desselgem, Desselgem-Dries 1A 

bestuurder 

7 Kerkhove Joost 
 

namens OCMW Waregem 
Waregem, Schoendalestraat 103 

bestuurder 

8 Ostijn Maria 
 

namens gemeente Wielsbeke 
Wielsbeke, Leiestraat 7 

bestuurder 

9 Duynslaeger Denis 
 

namens gemeente Dentergem 
Dentergem, Palingstraat 23 

bestuurder 

10 De Keukeleire Bart 
 

namens gemeente Dentergem 
Dentergem, Statiestraat 12 

bestuurder 

11 Malego Wendy 
 

namens stad Tielt 
Tielt, Straatakker 8 

bestuurder 

12 Colman Nick 
 

namens stad Tielt 
Tielt, Diksmuidse Boterweg 14 b5 

bestuurder 

13 Gelaude Peter 
 

namens gemeente Pittem 
Pittem, Burchtstraat 19bis 

bestuurder 

14 Vereenooghe Ilse 
 

namens gemeente Ardooie 
Ardooie, Hoogakkerstraat 7 

bestuurder 

15 Declercq Wim 
 

privaat mandaat 
Dentergem, Oosthoekstraat 32 

bestuurder 

16 Deconinck Martine 
 

privaat mandaat 
Waregem, Henri Lebbestraat 108 

bestuurder 

17 De Coninck Tom 
 

privaat mandaat 
Zulte, Boswegel 27 

bestuurder 

18 Vanheusden Patrick 
 

privaat mandaat 
Waregem, Guido Gezellestraat 45 

bestuurder 
 

19 Dewaele Christian 
 

privaat mandaat 
Waregem, Potegemstraat 12 bus 2.1 

bestuurder 
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Er waren in 2016 geen wijzigingen in de samenstelling van de raad van bestuur. Ingevolge de uittredingsbeurt van de 
bestuurders kwam het mandaat van voorzitter tijdens de algemene vergadering 14 mei 2016 echter wel te vervallen.  
Het voorzittersmandaat werd bijgevolg ter zitting van de raad van bestuur van 27 april 2016 vacant verklaard met 
ingang op 14 mei 2016.  
Dhr. Iacopucci Pietro werd ter zitting van de raad van bestuur van 14 mei 2016, na geheime stemming, opnieuw 
benoemd als voorzitter en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder. 

 

vertegenwoordiging namens Helpt Elkander 

Binnen de raad van bestuur zijn volgende personen aangesteld als vertegenwoordiger namens Helpt Elkander in 
diverse organisaties (toestand op 31/12/2016): 

- RSVK Waregem   algemene vergadering  Buyck Marie-Paule 
plaatsvervanger Dewaele Christian 

raad van bestuur  Soens Rik 
- GECORO   raad van bestuur  De Coninck Tom 

       plaatsvervanger Buyck Marie-Paule 
- HRI (Huisvestings-  algemene vergadering De Coninck Tom 

dienst Regio Izegem)     De Coninck Filip 
raad van bestuur  De Coninck Filip 

plaatsvervanger De Coninck Tom 
 

Ingevolge de uittredingsbeurt van de bestuurders kwamen in 2016 geen mandaten te vervallen. De toestand is 
bijgevolg onveranderd gebleven t.o.v. werkjaar 2015. 

 

wijkverantwoordelijken 

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 betrokken wijken optreden als aanspreekpunt tussen de 
huisvestingsmaatschappij en de huurder. 
 

Waregem Leeuwke/ Hoop van Vrede Dewaele Christian 
 Gaverhof/Duthoystraat/Vennestraat Ravelingien Kathleen 
 Toekomststraat/Desselgemseweg Ravelingien Kathleen 
 Torenhof Iacopucci Pietro/ Himpe Philip 
 Mussekouter Vanheusden Patrick 
 Den Olm Iacopucci Pietro/Soens Rik 
 Dompelpark/Nokerseweg De Coninck Tom 
 Nieuwenhove Himpe Philip 
St. Eloois Vijve Lindetuin/P. Benoitlaan/Rozenhof  Kerkhove Joost 
 Oostpoort  Kerkhove Joost 
Wielsbeke   De Coninck Filip 
St. Baafs Vijve   Ostijn Maria 
Dentergem Nellekenshof  Dekeukeleire Bart 
Oeselgem Vlassenhove  Duynslaeger Denis 
Tielt Aarsele/Kanegem  Colman Nick 
Pittem Egem  Gelaude Peter 
Ardooie Koolskamp  Vereenooghe Ilse 
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3. Directiecomité 

Op 31/12/2016 is de samenstelling van het directiecomité als volgt: 
 

- Iacopucci Pietro (Voorzitter) 
- Himpe Philip (1ste Ondervoorzitter) 
- De Coninck Filip (2de Ondervoorzitter) 
- Bossuyt Christ (Directeur)  
- Ravelingien Kathleen  
- De Coninck Tom 

 
 
 
 
 
 
 
 
Er waren in 2016 geen wijzigingen in de samenstelling van het directiecomité.  
 
 

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  B.A.V. 19/09/2012 

     Dhr. BOSSUYT Wim 
• boekjaar 2015 tot 2017 Auditas Bedrijfsrevisoren  A.V. 09/05/2015 

     Dhr. BOSSUYT Wim 
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5. Personeel 

Op 31 december 2016 is het personeelsbestand van de huisvestingsmaatschappij als volgt: 
 
 
 
    

BOSSUYT Christ 
voltijds 
in dienst 01/08/1986 

 

  DIRECTEUR 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
GOERLANDT Ann   DELABIE Marianne  MAHIEU Eveline 
4,5/5     4/5    2,5/5 
in dienst 05/05/2003   in dienst 01/01/1979  in dienst 01/09/2015 

 

DIENSTHOOFD    BOEKHOUDING   ALGEMEEN ONTHAAL 

ADMINISTRATIE DIRECTIE     TELEFONIE 
KANDIDAAT-KOPERS 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
NAESSENS Sylviane   DUCATTEEUW Anja  DE BAENST Joke 
4,5/5     voltijds     voltijds 
in dienst 01/10/2001   in dienst 23/08/1993  in dienst 01/02/2010 
 

DIENSTHOOFD    ADMINISTRATIEF   MAATSCHAPPELIJK WERKER 

      MEDEWERKER 
      HUURDERS 

  

DIRECTIE 

DIENST VERHURING 

FINANCIELE DIENST 



Deel II: Organisatie van de vennootschap 

Jaarverslag 2016 

8

 
 

 
 
Ter zitting van de raad van bestuur van 2 juni 2016 werd het ontslag door Mevr. Anemoon 
Spitaels, diensthoofd technische dienst ter kennis gebracht.  De opzegperiode liep in 
principe tot 9 september 2016, doch in onderling overleg (dading) werd de 
arbeidsovereenkomst vervroegd beëindigd op 31 juli 2016. Ondertussen werd een 
aanwervingsprocedure opgestart waarbij de raad van bestuur op 28 september 2016 
besliste over te gaan tot aanwerving van Dhr. Koen Debacker.  Betrokkene is in dienst als 
diensthoofd technische dienst sedert 7 november 2016.  

 
DEBACKER Koen 
voltijds 
in dienst 07/11/2016 
 

DIENSTHOOFD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UYTTENHOVE Bart  DEPAEPE Elsje   MINNE Eddy  GOUSSAERT Carl 
voltijds   voltijds    voltijds   (tijdskrediet 4/5) 
in dienst 22/06/2015  in dienst 01/09/2008  in dienst 01/01/1993 in dienst 16/03/2009 
 
MEDEWERKER   ADMINISTRATIEF  HUISBEWAARDER ONDERHOUDSMAN 
PATRIMONIUMBEHEER MEDEWERKER 

ONDERHOUD 

 
Met betrekking tot de interne personeelswerking werden er op het einde van werkjaar 2016 door de raad van 
bestuur enkele belangrijke beslissingen doorgevoerd ter optimalisatie van dienstverlening die inmiddels sinds 1 
januari 2017 van kracht zijn: 

• Ter zitting van het directiecomité van 14 november 2016 werd de nota houdende evaluatie van de werking van 
Helpt Elkander aangaande klantenbereikbaarheid toegelicht en goedgekeurd, waarbij vervolgens o.a. beslist 
werd om over te gaan tot een uniformisering van de openingsuren voor bezoekers. Vanaf 1 januari 2017 is de 
huisvestingsmaatschappij elke voormiddag van 10u tot 12u30 vrij toegankelijk voor bezoekers.  

• Ter zitting van de raad van bestuur van 23 november 2016 werd beslist om op basis van hogervermelde nota, 
over te gaan tot fulltime aanwerving van Mevr. Eveline Mahieu als balie-bediende vanaf 1 januari 2017. 

• Bij de actualisatie van het arbeidsreglement (goedkeuring door de raad van Bestuur op 14 december 2016) 
werd voorzien in een 40-uur werkweek voor de bedienden, gekoppeld aan de invoering van glijdende 

werkuren. 
• Er werd een deontologische code voor het personeel goedgekeurd voor de medewerkers van Helpt Elkander 

ter zitting van de raad van bestuur van 14 december 2016. 
  

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 
 
Tot 31 december 2016 was het kantoor dagelijks vrij toegankelijk voor bezoekers op: 
    maandag 09u30 – 12u00 
    dinsdag 09u30 – 12u30 
    woensdag 09u30  – 12u00 
    donderdag 09u30  – 12u00 
    vrijdag 09u30  – 12u30 
 
Vanaf 1 januari 2017 is het kantoor dagelijks toegankelijk voor bezoekers van maandag tot vrijdag op vaste 
tijdstippen nl. telkens van 10u tot 12u30. Er is zoals reeds voorheen nog steeds mogelijkheid om op andere 
tijdstippen individuele afspraak te maken.  
 
Tot 31 december 2016 was het kantoor dagelijks telefonisch bereikbaar tijdens volgende kantooruren: 
    maandag 9u00 – 12u00  en  13u00– 17u45 
    dinsdag 9u00 – 12u30  en  13u15– 17u00 
    woensdag 9u00 – 12u00  en  13u00 – 17u00 
    donderdag 9u00 – 12u00  en  13u00 – 17u00 
    vrijdag 9u00 – 12u30  en  13u15 – 15u00 
 
Vanaf 1 januari 2017 werd de telefonische bereikbaarheid aangepast als volgt: 
    maandag 9u30 – 12u30  en  13u30– 17u30 
    dinsdag 9u30 – 12u30  en  13u30– 16u30 
    woensdag 9u30 – 12u30  en  13u30 – 16u30 
    donderdag 9u30 – 12u30  en  13u30 – 16u30 
    vrijdag 9u30 – 12u30  en  13u30 – 15u00 
 

De aanpassing van de openingsuren en de telefonische bereikbaarheid kadert in de wil van de 
huisvestingsmaatschappij om te streven naar een zo hoog mogelijke klantenbereikbaarheid, gekoppeld aan de 
intentie om te streven naar een zo goed mogelijke interne werking, die logischerwijze ook de externe 
dienstverlening ten goede komt. 
 
De voorbije jaren werden ter  optimalisering van de dienstverlening, de telefonische bereikbaarheid en de 
openingsuren verschillende keren aangepast. 
Ingevolge beslissing van de raad van bestuur van 24 juni 2015 werd vooreerst overgegaan tot instellen van 
dagelijkse klantenbereikbaarheid in de voormiddag, wat mogelijk gemaakt werd door de aanwerving van een 
halftijds balie-bediende.  
Voordien was het immers al reeds jaren zo dat de huisvestingsmaatschappij enkel toegankelijk was voor bezoekers 
op maandagnamiddag en dinsdag- en vrijdagvoormiddag. In werkjaar 2016 werd het systeem van dienstverlening 
geëvalueerd wat tot hogervermelde aanpassing heeft geleid. Deze is inmiddels van kracht is vanaf 1 januari 2017. 
 

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

In werkjaar 2016 vonden vanwege Inspectie RWO op de zetel van de huisvestingsmaatschappij geen controles 
plaats. 
Er werden wel gegevens opgevraagd via e-mail. Zo was er o.m. een controle betreffende het basistoezicht sociale 
huurwoningen.  Deze controle betrof de toewijzingen, de huurprijs en de huurlasten en de verkoop van woningen.  
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OPVOLGING CIJFERTABEL oorsprong cijfers periodiciteit 2015 2016

evolutie operationele doelstell ingen (OD) per prestatieveld (PV) cfr. 

visitatierapportering
controle 2

1. BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN

Patrimonium

Totaal aantal (gebouwde) huurwoningen SoP K 1.323 1.345

Aantal huurwoningen in Waregem (incl SEV) SoP K 924 925

Aantal huurwoningen in Wielsbeke (incl SBV) SoP K 139 141

Aantal huurwoningen in Dentergem (incl Oeselgem) SoP K 59 59

Aantal huurwoningen in Aarsele & Kanegem (Tielt) SoP K 76 86

Aantal huurwoningen in Egem (Pittem) SoP K 57 66

Aantal huurwoningen in Koolskamp (Ardooie) SoP K 68 68

Aantal gekochte huurwoningen (goede woningen) EI K 0 12

Aantal terug ingekochte huur- of koopwoningen (recht  voorkoop & wed ink) EI K 0 1

Opname conciergewoning in patrimonium 0

Aantal gerealiseerde huurwoningen EI K 0 9

Aantal gerealiseerde koopwoningen EI K 0 0

Aantal gerealiseerde (verkochte) kavels EI K 0 3

Aantal terug ingekochte kavels (recht van wederinkoop) EI K 0 0

Aantal verkochte huurwoning(en) EI K 1 0

Aantal  openbaar verkochte huurwoningen EI K 1 0

Koopaanvragen zittende huurder (attesteringen RvB) EI K 1 3

Grondreserves (m²)

Waregem (incl SEV) EI J 83.094 83.094

Wielsbeke (incl SBV) EI J 6.580 6.580

Dentergem (incl Oeselgem) EI J 6.011 6.011

Aarsele & Kanegem (Tielt) EI J 3.524 3.524

Egem (Pittem) EI J 5.418 6.334

Koolskamp (Ardooie) EI J 0 0

  TOTAAL EI J 104.626 105.542

 

8. Beleidsvisie 2015- 2025 

Ingevolge het visitatierapport van eind 2013 dat ruim aan bod kwam in het jaarverslag van 2013 en nog steeds kan 
geraadpleegd worden op www.visitatieraad.be werd tijdens de raad van bestuur van 27 mei 2015 een beknopte 
toelichting gegeven van het beleidsplan 2015-2025 waarvan de krachtlijnen van deze lange termijnvisie der 
komende decennia gebaseerd werden op basis van de rubricering der prestatievelden (strategische) en hieraan 
gekoppelde operationele doelstellingen cfr. visitatierapport. 
 

De opvolging van deze actiepunten gebeurt sedert medio 2015 op basis van boordtabel die telkens per kwartaal 
wordt gerapporteerd aan het directiecomité teneinde de evolutie en/of bijsturen tot het halen van deze targets 
mogelijk te maken.  
Deze doelstellingen of targets dienen Helpt Elkander in staat te stellen om verder te evolueren van een 
huisvestingsmaatschappij naar een echte “woonmaatschappij” om op die manier een nog betere score te halen op de 
prestatievelden bij een volgende visitatieronde. 
Deze prestatievelden zijn: 

• beschikbaarheid van woningen 
• kwaliteit van woningen en woonomgeving 
• betaalbaarheid van wonen 
• sociaal beleid 
• interne werking en financiële leefbaarheid 
• klantvriendelijkheid 

 

Inmiddels werd Helpt Elkander op 24 november 2016 per e-mail op de hoogte gebracht dat de tweede visitatie van 
onze maatschappij voorlopig werd ingepland in juni 2019 wat op zich een vrij goed signaal is, daar SHM’s met een 
goed visitatierapport slechts om de zes jaar worden gevisiteerd. 

 
Ter opvolging van diverse punten uit het actieplan wordt sedert enige tijd op kwartaalbasis aan het directiecomité 
gerapporteerd met hierbij overzicht evolutie 2015 naar 2016 als volgt :  
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OPVOLGING CIJFERTABEL oorsprong cijfers periodiciteit 2015 2016

evolutie operationele doelstell ingen (OD) per prestatieveld (PV) cfr. 

visitatierapportering
controle 2

Kandidaten

Kandidaat-huurders

Aantal nieuwe inschrijvingen huurwoningen SoP K 370 359

Aantal kandidaten op de wachtli jst huurwoningen SoP K 908 1.115

Gemiddelde wachttijd kandidaten huurwoningen (maanden) SoP K 29 29

Kandidaat-kopers

Aantal nieuwe inschrijvingen koopwoningen J NVT NVT

Aantal schrappingen koopwoningen J NVT NVT

Aantal nieuwe inschrijvingen sociale kavels register K 5 2

Aantal schrappingen sociale kavels register K 12 3

Aantal inschrijvingen op 31/12/ jaar x register J 9 8

    Totaal na 2 jaarl i jkse actualisering register 2-jaarl 8

Toewijzingen

Aantal vertrokken huurders SoP K 114 72

Aantal nieuwe verhuringen - proefcontract (excl herhuisvesting) SoP K 69 64

Aantal aanvaardingen (excl herhuisvesting) SoP K 72 68

Aantal weigeringen SoP S 127 84

Gemotiveerd weigeren SHM SoP K 0 8

Doelgroepenbeleid

Aantal toewijzingen mutaties SoP K 9 16

Aantal toewijzingen ikv definitieve herhuisvesting SoP K 15 37

Aantal toewijzingen ikv ti jdeli jke herhuisvesting SoP K 0 1

Aantal toewijzingen  rolstoelwoningen SoP K 0 0

Aantal versnelde toewijzingen aan specifieke doelgroepen art 24 KBSH SoP K 0 3

Aantal versnelde toewijzingen project proefwonen SoP K 0 0

Aantal toewijzingen LTWR doelgroep kwetsbare doelgroep SoP K 3 4

Aantal toewijzingen LTWR doelgroep 65+ SoP K 16 4

Aantal verhuringen buiten sociaal huurstelsel (<1%) EI K 3 4

Aantal verhuringen andere ,,, bv commerciële gebouwen of ruimtes EI K 1 5

2. KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING

ERP2020

Aantal woningen met dubbel glas EI K 1.086 1.246

Aantal woningen met dakisolatie EI K 861 1.033

Aantal woningen met EPC-certificaat SP K 655 754

Gemiddelde EPC-waarde SP K 301 298

Milieu

Aantal nieuwbouwwoningen met EPB-aangifte (regelgeving vanaf 2006) SoP K 24 33

EPB - gemiddeld E-peil SoP K 59 60

EPB - gemiddelde K-waarde SoP K 28 30

Aantal woningen met zonnepanelen SoP K 179 179

Aantal woningen met zonneboilers SoP K 12 12

Aantal woningen met ventilatie D- systeem SoP K 179 179

Aantal woningen met rookmelders SoP K 704 1.281

Aantal woningen met AREI- keuring < 25 jaar SoP K 463 600

Herstellingen en onderhoud

Werkopdrachten

Nieuwe werkopdrachten SoP K 1.984 2.169

Opdrachten voor Carl SoP K 319 489

Opdrachten voor afhalingen Carl SoP K 30 152

Opdrachten voor Eddy SoP K 48 25

Opdrachten voor overnames t.l .v. HE SoP K 221 356

Opdrachten voor overnames t.l .v. huurder SoP K 126 114

Opdrachten voor verzekeringen SoP K 81 104

Recuperatie kosten onderhoud en herstel verzekeringen FiP J 52.038,80€        50.444,92€       

Ingediende schadedossiers verzekeringen EI K 62 63
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OPVOLGING CIJFERTABEL oorsprong cijfers periodiciteit 2015 2016

evolutie operationele doelstellingen (OD) per prestatieveld (PV) cfr. 

visitatierapportering
controle 2

3. BETAALBAARHEID VAN WONINGEN

Prijsbewust verhuren

Maximum te ontvangen huurgelden cfr. marktwaarden SoP K 1.839.666 1.880.631,25

Reëel te ontvangen huurgelden - excl.huurlasten (EUR) SoP K 1.043.873,84 1.089.062,73

Reëel te ontvangen gelden voor andere verhuringen (excl. Huurlasten) SoP K 7.968,57 8.390,67

Reëel te ontvangen huurgelden t.a.v.marktwaarden (%) EI K 57,18% 58,36%

Gemiddelde maandeli jkse huurprijs SoP K € 288,43 € 298,74

Gemiddelde maandeli jks te ontvangen huurgelden EI J 1.051.842,41 1.097.453,40

Prijsbewust bouwen

Gemiddeld % verrekeningen 3P J 6,25% 3,28%

OP TE MAKEN overzichtstabel werven en projecten

Diverse 21 OVD VO 2017

Mussekouter VO 2016 9,53%

Aarsele VO 2016 -2,41%

Dentergem VO 2016 2,67%

Egem VO 2016 1,05%

Koolskamp VO 2016 8,87%

Nieuwenhove VO 2016 0,28%

Wielsbeke VO 2016 2,99%

Ter Beke VO 2015 2,06%

20 OVD VO 2015 2,77%

Fase 4 VO 2015 12,87%

Zinkwerken 51W VO 2015 10,81%

Voegwerken 53W VO 2015 2,73%

Fase 3 VO 2014

Fase 5 VO 2014

Schilderwerken 115W VO 2014

Schilderwerken 137W VO 2014

Kastorwegel VO 2014

Patiowoningen 4 VO 2014

Ter Dompel VO 2013

Kanegem VO 2013

Patiowoningen 7 VO 2013

Liften bouwkundig gedeelte VO 2013

Dakterrassen VO 2013

Wielsbeke 8 WVO 2013

4. SOCIAAL BELEID

Woonzekerheid

Aantal vonnissen tot uithuiszetting EI S 1 7

Huurachterstal (%) - huurders SoP S 0,63

Huurachterstal (%) - vertrokken huurders in euro SoP S € 16.914,44 € 17.087,13

Huurachterstallen vertrokken huurders aantal huurders SoP S 25 17

Afboekingen huurachterstallen (aparte li jst bijgehouden door Marianne) MD/exc/JR/dub debiteuren € 502,70 € 300,68

Aantal huurders in collectieve schuldenregeling (CSR) SoP S 18 19

Aantal lopende afbetalingsplannen SoP S 31 23

Aantal lopende gerechteli jke dossiers SoP S 13 13

Aantal aanvragen tot bijwoning SoP S 17 n.v.t.

Aantal aanvragen tot bijwoning met negatief advies S 0 n.v.t.

Samenwerking CAW - OCMW /RSVK-  preventieve woobegeleiding EI J 18

Leefbaarheidsproblemen aanpakken

Aantal dossiers domicil iefraude (jaarl i jks) EI J 5 6
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OPVOLGING CIJFERTABEL oorsprong cijfers periodiciteit 2015 2016

evolutie operationele doelstell ingen (OD) per prestatieveld (PV) cfr. 

visitatierapportering
controle 2

5. INTERNE WERKING EN FINANCIELE LEEFBAARHEID

Financiële leefbaarheid

Totaal

Status gewone R/C VMSW 550000 FIS K € 6.871.590,01 € 6.052.600,95

Status Termijn rek VMSW 531000 FIS K € 1.500.000,00 € 1.500.000,00

Status R/C Huurwaarborgen  550400 FIS K € 740.641,31 € 773.890,17

Status eigen rekeningen (KBC, Fortis Paribas ,,,) l i jst saldo eind maand VMSWK € 105.024,23 € 139.217,81

Saldo kas li jst saldo eind maand VMSWK € 811,70 € 876,54

Totaalsaldo K € 9.218.067,25 € 8.466.585,47

GSC (Gewestelijke Sociale Correctie) VMSW J € 0,00 € 0,00

Resultaten van het boekjaar MD/boekhouding J € 118.564,61 € 32.721,76

Tsstijdse jaarrekening  (te bestemmen winst) MD/Exc/jaarrekening J € 181.666,47 € 79.426,25

AnnuÏteitslasten (aflossing & schulden t.a.v. VMSW die binnen het jaar vervallen) FIS J € 1.388.444,97 € 1.625.534,61

Onroerende voorheffing (OV - bruto-bedrag) MD/exc/OV J € 362.815,71

Ratio's financiële gezondheidsindex VMSW (FIGI) op 60 VMSW J 43 nog niet beschikbaar

Verhuringen

Aantal verhuurde woningen SoP S 1.206 1.215

Aantal niet-verhuurbare woningen (in renovatie/in afwachting renovatie) SoP S 53 102

Aantal verhuurbare, leegstaande woningen (frictie leegstand) SoP S 64 28

Goed beheer van kosten

Bestrijden van huurachterstal - sociale fraude   (zie doelstelling 3 en 4) -

Huurachterstal & kosten - vertrokken huurders

Gemiddelde jaarl i jkse kostprijs per woning (onderhoud) FiP J

Gemiddelde jaarl i jkse kostprijs per woning (alle werkingskosten) FiP J

Aantal klachten ten aanzien van de SHM EI J 21 7

Gegrond EI J 14 4

Opgelost EI J 14 3

6. KLANTVRIENDELIJKHEID

Informeert snel en duidelijk

Tevredenheidsmeting

ontvangen meldingen

Tevredenheidsmeting - enquêtes bevraging (sedert juli 2014)

     Vertrokken huurders - aantal overhandigde / ontvangen enquêtes J 31/9 19/7

     Nieuwe huurders - aantal overhandigde / ontvangen enquêtes J 91/69 68/56

Informatievergaderingen mbt renovaties 7

Initiatieven samenwerking met derden t.b.v. leefbaarheid  X

Samenwerking buurtwerk Torenhof Waregem

Bewonersdelegatie Ter Beke en Ter Dompel (wijk Torenhof Waregem) 10 mrt/22 sept

 Zitdagen engagement huisbewaarder - om 14 dagen (1X per maand in 2015)
Overleg Buurtwerk (WOB = Waregems Overleg Buurtwerk) 24 mrt/15 jun/19 oct29 febr. / 23 okt.

Project Gezond ('t)huis- woning ter beschikking gesteld voor 3- tal  mnd (2012)
Woonmarkt Koolskamp (2012)
Treftafel OCMW Sociaal Rendez-vous (2014)

Financiële ondersteuning wijkinitiatieven  

Egem barbecue (2012) sept. 2016

Wijk Torenhof 1

CONTACT-info  (sedert 2007-2008) 8ste editie 9de editie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doelstellingen – targets cfr beleidsnota 2015- 2025. 
De resultaten van voormelde boordtabel is gebaseerd op de manier waarop bepaalde objectieven in 2016 werden 
ingevuld. Bij ieder objectief wordt uitdrukkelijk een meetbare realisatie vastgelegd. De vooropgestelde targets 
zijn door het directiecomité geformuleerd aan de hand van de toekomstvisie 2016 van de SHM, waarbij telkens 
concrete realisatiepunten zijn vooropgesteld.  Deze lijst bevatte 77 concrete targets waarop 62 targets (80%) 
dienden gehaald te worden in 2016. 
 
Gelet op het uitstekende evaluatierapport dd. 25/02/2008 van de directeur (raad van bestuur 23 april 2008), 
werd tijdens de raad van bestuur op 12 december 2012 op basis van een z.g.n. evolutierapport de conclusie 
geformuleerd dat best concrete targets zouden vooropgesteld worden voor de directeur, gekoppeld aan een 
extralegaal verloningssysteem dat zoveel mogelijk nettorendement oplevert voor begunstigden en de minste 
kosten impliceert voor de SHM. 
 
Ter info kan worden medegedeeld dat de directeur op 01/08/2016 reeds 30 jaar in dienst is bij Helpt Elkander. 
Het verloningpakket van de directeur omvat de salarisschaal A 212 sedert 01/08/2003 cfr beslissing van de raad 
van bestuur van 18/12/2002 en bleef ongewijzigd tot op heden. 
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voorwoord 

Geachte Algemene Vergadering, 
 
In voorliggend jaarverslag leggen wij met de raad van bestuur met fierheid de diverse initiatieven voor van onze 
huisvestingsmaatschappij in 2016. 
U zal kunnen vaststellen dat wij na vele jaren van focus op uitgebreide renovaties ook verschillende 
nieuwbouwwerken zijn opgestart.  Naast de grote CBO projecten in Dentergem met mooie architectuur en 
doordachte inplanting in de omgeving is in Waregem ook ons allereerste Design & Build project lopende in de 
Grasdreef, waar vier duplo-appartementen worden gebouwd.  Het vlotte verloop van dit dossier geeft goede moed 
aangezien er intenties zijn om met diezelfde procedure ook diverse andere werven op te starten.   
Het zal u niet verwonderen dat deze nieuwbouwwerken onze maatschappij niet hebben belet om tegelijk toch weer 
heel wat renovatiewerken uit te voeren én plannen te smeden voor de toekomst.  U verneemt er alles over in dit 
verslag. 
Het afgelopen jaar werd mede dankzij de ondersteuning van onze preventieadviseur en een extern bedrijf ook 
ingezet op de veiligheid in onze hoogbouw met de opmaak van een brandpreventiedossier en een grootschalige brand- 
en evacuatieoefening in Ter Dompel. De inzet van alle medewerkers voor, tijdens en na deze oefening was bijzonder 
groot. Uiteraard werken we nu verder aan de verbeterpunten die aan het licht kwamen. 
In 2016 werd ook de beslissing genomen om in te zetten op een verregaande informatisering van onze interne 
werking met implementatie vanaf 2017. Door resoluut te kiezen voor digitale dossiers hopen we onze dienstverlening 
naar de huurders en kandidaat-huurders nog vlotter te laten verlopen. 
 
Afgelopen jaar vernamen wij ook dat een nieuwe visitatie door de overheid pas zal plaatsvinden in juni 2019, hetgeen 
impliceert dat wij bij de goede SHM’s worden gerekend die slechts om de zes jaar terug worden gevisiteerd. 
 
Wij gaan die visitatie in elk geval met veel vertrouwen tegemoet.  De raad van bestuur heeft immers vanaf het 
eerste jaar na de visitatie reeds werk gemaakt van een beleidsvisie, waarbij ook alle prestatievelden aan bod komen 
die door de visitatie als belangrijk worden geacht. Deze beleidsvisie vormt het kader binnen hetwelk de 
toekomstvisie van onze maatschappij is uitgetekend en stipt wordt opgevolgd door directiecomité en raad van 
bestuur. 
 
In het landschap van huisvestingsmaatschappijen wordt in onze buurt één en ander wat herverkaveld in het licht van 
het Vlaams Besluit Beheersaspecten dat de minimumnorm van duizend woningen oplegt aan de diverse 
huisvestingsmaatschappijen. Hoewel onze maatschappij die drempel met glans overstijgt, zijn wij blij dat de raad 
van bestuur een proactieve houding ondersteunt waarbij we onze sector actief blijven verkennen met het oog op 
samenwerking of rationalisering. Uiteraard moeten we ons hierbij laten leiden door efficiëntiewinst voor onze 
werking en onze huurders met maximale aandacht voor de bestaande bestuurlijke evenwichten en stabiliteit. 
De toekomst ziet er veelbelovend uit met hopelijk doorbraken in het dossier Dompelpark, eerste stappen in het 
dossier Hof ter Waaien, een unieke samenwerking met Ten Anker, en verscheidene andere projecten.  Tegelijk 
blijven wij met de raad van bestuur nauwgezet aandacht hebben voor de rendabiliteit van onze projecten op lange 
termijn, want een weliswaar stijgende huuromzet volgt soms niet evenredig de stijgende kosten op lange termijn die 
we niet kunnen vermijden. 
 
 
Namens de raad van bestuur en het team van Helpt Elkander wil ik al onze aandeelhouders 
bedanken voor de steun bij onze projecten en u veel leesplezier toewensen bij het 
doornemen van dit verslag. 
 
 
 
 
 
Pietro IACOPUCCI 
VOORZITTER  

Deel III: Verslag van de Raad van Bestuur 
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In totaal beschikt de huisvestingsmaatschappij op 31 december 2016 over 1.345 woongelegenheden onderverdeeld 
per gemeente als volgt: 
 

• 805 in Waregem (+1  - A. Servaeslaan 35) 
• 120 in St. Eloois Vijve 
• 105 in Wielsbeke (+2  - Minister de Taeyelaan 11, 15 ) 
• 36 in St. Baafs Vijve 
• 32 in Dentergem 
• 27 in Oeselgem 
• 76 in Aarsele (+10 app. J. van Ooststraat) 
• 10 in Kanegem 
• 66 in Egem (+9 Molenakker) 
• 68 in Koolskamp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T.a.v. werkjaar 2014 is dit een stijging met meer dan 20%. 
Op volgende pagina is een historisch overzicht te vinden m.b.t. de totale bouwactiviteit rekening houdende met het 
aantal verkochte woningen per gemeente. 

1. Patrimonium 

WAARDE VAN HET PATRIMONIUM - de activa van de vennootschap op 31 december 2016 

woningen woningen voor 1997 € 78.235.375,43 € 100.356.716,51 

cfr 2015 woningen vanaf 1997 € 15.087.459,88   

 € 89.941.720,55 burelen en commerciële gebouwen € 1.957.624,98   

  gebouwen in aanbouw € 3.496.998,01   

  renovaties in uitvoering € 1.579.258,21   
  

 
    

uitrustingen centrale verwarming € 5.129.567,11 € 8.457.577,81 

 cfr 2015 garages, autoboxen en bergplaatsen € 1.610.743,95   

 € 8.095.007,00 liften € 831.116,74   

  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 € 3.076.840,54  € 4.341.527,47 

 cfr 2015 bebouwde gronden € 1.255.816,72   

 € 3.996.555,39 sociale verkaveling in aanleg € 8.870,21   

    TOTAAL € 113.155.821.79 
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OVERZICHT GEBOUWDE/VERWORVEN en VERKOCHTE WONINGEN/KAVELS 

LIGGING 

VERHUURDE 
WONINGEN 

VERHUURDE 

APPARTEMENTEN 
TOTAAL 

VERHUURD 

PER 
GEMEENTE 

VERKOCHTE 

WONINGEN ALGEMEEN 

TOTAAL 

 

 aantal slaapkamers aantal slaapkamers 

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

              51 (Stuifkouter) 
34 (Hoge Kouter) Waregem 32 83 308 21 1 118 211 27 4 805 126 428 1.359  

St. Eloois Vijve 14 20 75 11      120 36 80 236 36 

Wielsbeke 2 10 37 15 1 6 34   105 60 79 244  

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 10    76  22 98  

Kanegem 4  6       10 14 6 30  

Egem 8 8 45 2   1 2  66  26 92 3 

Koolskamp  17 40  11     68  15 83  

Zwevezele           54  54  

TOTALEN 

66 147 642 61 16 134 246 29 4  328 755   

932 413 
     

     
 

1.345 1.083 2.428 146 

Zoals in de tabel te zien is, heeft de huisvestingsmaatschappij tot op heden reeds 2.428 woningen gebouwd. Na oplevering van de in uitvoering 
zijnde nieuwbouwwerken, zal dus tegen 2019 het strategische doel van de bouw van de 2.500ste gebouwde woning behaald worden. 
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1.1 Gronden 

1.1.1 Vooronderzoek en intentieverklaringen 

 

De huisvestingsmaatschappij werd in oktober 2016 op de hoogte gesteld van de te koop stelling van gronden “Ten 
Hede” in Waregem, hoofdzakelijk gelegen in woonuitbreidingsgebied.  

 
gegevens van het project: 
• gelegen nabij Rijksweg 382 
• totale oppervlakte: 2ha 86a 03ca  
• eigenaars 

Devos   2ha 54a 38ca  
Vanhauwere  0ha 27a 30ca  
Roge  0ha 04a 35ca  

 
 

Er werd op 7 november 2016 een schattingsverslag ontvangen voor deze gronden t.b.v.  1.144.120 euro voor de 
volledige oppervlakte, omgerekend 40 euro/m². Er vond op 9 november 2016 een intern overleg plaats met de 
stad Waregem, waaruit bleek dat de stad geen bezwaar heeft bij het uitbrengen van een bod door Helpt 
Elkander.  
 
Het directiecomité gaf bijgevolg in haar zitting op 18 november 2016 machtiging aan de directeur om een bod uit 
te brengen voor eventuele aankoop van deze gronden t.b.v. 780.000,00 euro. Ter zitting van de raad van bestuur 
van 23 november 2016 werd deze beslissing bekrachtigd waarbij machtiging werd gegeven aan de directeur om 
een bod uit te brengen t.b.v. 28 euro/m² of een totaalprijs van ongeveer 800.000,00 euro.  
Op 9 december 2016 werd de huisvestingsmaatschappij echter op de hoogte gesteld dat het bod niet werd 
weerhouden.  
 
 
 
 
 
Reeds in de loop van werkjaar 2015 werd vanwege een particulier de vraag gesteld tot mogelijke aankoop van een 
stukje grond gelegen te Waregem, Hoge Kouter (ter hoogte van lot 13), momenteel nog in eigendom van de 
huisvestingsmaatschappij. 
 
Het gaat hier om een perceel grond (1a 80ca) dat destijds gereserveerd 
was voor de bouw van garages bij de realisatie van huurwoningen op deze 
site, doch omwille van het feit dat hier uiteindelijk geopteerd werd voor 
een sociale verkaveling werden deze gronden nooit bebouwd. 
Daar uiteindelijk bleek dat er meerdere geïnteresseerden waren en mede 
met het oog op het behoud van het publieke en sociale karakter van deze 
(groen)zone, besliste het Directiecomité ter zitting op 10 juli 2015 
aanvankelijk om deze gronden kosteloos over te dragen aan de stad 
Waregem.  

Bovendien bleek in 2015 reeds, bij het verder onderzoek naar aanleiding van 
dit dossier, dat er nog een ander perceel grond (1a 95ca) reeds jarenlang door 
de stad Waregem wordt onderhouden, doch er nooit formeel tot overdracht 
werd overgegaan. Het gaat om een stuk grond – doorgang tussen lot 9 en 10 van 
desbetreffende verkaveling.  

WAREGEM, Hoge Kouter – restgronden - overdracht 

WAREGEM, woonuitbreidingsgebied Rijksweg – Henri Lebbestraat - aankoop 
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Er vond op 11 oktober 2016 een rondgang plaats met vertegenwoordigers 
van de stad Waregem waaruit bleek dat een kosteloze grondoverdracht van 
deze twee restpercelen niet opportuun wordt geacht.  

Zoals ter zitting op het Directiecomité van 18 november 2016 beslist, zal 
perceel A op het metingsplan (C59p²) bijgevolg via openbare verkoop door 
Helpt Elkander te koop worden gesteld.  
Perceel B op het metingsplan (C59h²) zal kosteloos aan de stad Waregem 
worden overgedragen teneinde dit op te nemen in het openbaar domein.  
 
 
 
 

In 2016 werd de huisvestingsmaatschappij met 
schrijven dd. 14/09/2016 verzocht om over te gaan 
tot gratis grondafstand aan stad Waregem voor 
mogelijke aanleg van een voetweg tussen het Hazepad 
en de Gentse Heirweg.  Deze grondafstand 
(oppervlakte ongeveer 6 are) kadert in het plan van de 
stad Waregem voor aanleg van een netwerk van trage 
wegen.  Hiertoe vond in de kantoren van Helpt 
Elkander een overleg plaats op 2 september 2016. 

Ter zitting op 28 september 2016 keurde de raad van 
bestuur, op voorstel van het directiecomité van 23 
september de gratis grondafstand goed, mits de 
doelstelling binnen de twee jaar wordt gerealiseerd en 
de kosten voor opmaak metingsplan, bodemattest, … 
gedragen worden door de stad Waregem. 

De effectieve grondafstand zal vermoedelijk plaatsvinden in de loop van werkjaar 2017 via de Afdeling 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid.  
 

 
 
 
 
Ter zitting van het directiecomité van 8 juli 2016 werd kennis gegeven van het schrijven van de VMSW –dd. 
07/06/2016 ref. WO 2004/1404/05 m.b.t. de nieuw opgemaakte plannen over de grondoverdracht aan de 
gemeente van het openbaar domein, daar deze normaliter dient te gebeuren binnen het jaar na voorlopige 
oplevering van de infrastructuurwerken.  Deze oplevering vond reeds plaats op 24 juni 2015. 
Het directiecomité gaf dan ook ter zitting goedkeuring om het nodige te doen teneinde deze overdracht van 
gronden gelegen te Waregem , kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie F , nrs. of delen van nrs. 219 A5, 
222 E2 voor een gezamenlijke oppervlakte van 5.843 m² door te voeren.  Deze beslissing werd bekrachtigd door 
de raad van bestuur op 13 juli 2016.  
 
De effectieve overdracht zal plaatsvinden in 2017. 
 
 
 
 
 
Op deze gronden gelegen in woonuitbreidingsgebied zal de huisvestingsmaatschappij mogelijks overgaan tot het 
bouwen van 12 huurwoningen in samenwerking met SHM De Mandel en de WVI (West- Vlaamse Intercommunale).  
In 2015 was er voorlopig geen verdere evolutie in dit dossier waar te nemen daar verder initiatief vanuit WVI op 
zich laat wachten.  
Ook in 2016 was er geen verdere evolutie in dit dossier buiten het feit dat dit dossier voorlopig het voorwerp 
uitmaakt van verdere bespreking en mogelijke samenwerking met collegae SHM’s en private bouwpromotor. 

WIELSBEKE – Roterij Lambrecht: woonuitbreidingsgebied - aankoop 

WAREGEM, Hazepad – grondafstand 

WAREGEM, Nieuwenhove – Kastorwegel – kosteloze grondafstand 
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Hogervermelde gronden in woonuitbreidingsgebied (t.h.v. de Watertoren) 
kunnen mogelijks aangekocht worden door de huisvestingsmaatschappij. 
 
Net zoals in 2015 waren er in 2016 ook geen verdere ontwikkelingen in deze 
zaak en werd er vanuit gemeentebestuur Ardooie ook geen verdere intenties 
kenbaar gemaakt of actie(s) ondernomen.  
 

1.1.2 Aankopen 

 
 
 
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 bleek te zijn 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 i.v.m. de 
sociale last werd vernietigd.  
 
Met schrijven dd. 18/11/2014 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. 
Dit schattingsverslag vermeldt een prijs van (max. kostprijs van het geheel 370.000 euro) 
• 200,00 euro/m² voor een oppervlakte van ong. 740m² voor de gronden onbebouwd terrein/garages 
• 300,00 euro/m² voor een oppervlakte van ong. 740m² voor de gronden bebouwde opp./drie woonlagen 

 
Aanvankelijk was het de bedoeling om op desbetreffend 
perceel een project te ontwikkelen voor een 16-tal 
appartementen. 
Overwegende dat een grondprijs t.b.v. 250- 300 euro / m² 
voor regio Egem iets van het goede teveel bleek te zijn wat 
tevens teruggekoppeld werd via de burgemeester van de 
betrokken gemeente, besliste de raad van bestuur in haar 
zitting van 16 december 2014, op voorstel van het 
directiecomité van 10 december, machtiging te geven aan de 
directeur om te onderhandelen tot een max. bedrag van 200 
euro/m² voor dit perceel bouwgrond.  
 
 

De overeenkomst van destijds was dat de projectontwikkelaar slechts de verkaveling Egem Noord mocht 
realiseren nadat een z.g.n. sociale last t.g.v. Helpt Elkander kon verkregen worden. Daar in de loop van 2016 bleek 
dat op desbetreffende gronden ingevolge geplande wijziging RUP nu slechts twee woonlagen zouden worden 
toegestaan, daar waar oorspronkelijk voorzien werd om drie woonlagen toe te staan, werd aanvankelijk ter 
zitting van 27 april 2016 beslist om nieuwe onderhandelingen op te starten met de projectontwikkelaar, dit om 
de evidentie reden dat het oorspronkelijk de bedoeling was om een 16-tal woongelegenheden te bouwen, wat bij 
twee woonlagen zou moeten gereduceerd worden tot 12 woongelegenheden.  
 
Ter zitting van de raad van bestuur van 26 oktober 2016 werd aan de leden van de raad van bestuur 
medegedeeld dat hogervermelde onderhandelingen hadden plaatsgevonden en de projectontwikkelaar bereid 
werd gevonden om desbetreffende gronden volledig te voorzien van alle nutsleidingen. Daar het hier nu  om 
volledig uitgeruste gronden gaat, kan dit als mogelijke compensatie beschouwd worden t.a.v. huidige gevraagde 

PITTEM – Egem Noord (centrum) 

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

bestaande woonwijk) - aankoop 
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aankoopprijs t.b.v. 200 euro/m². De definitieve beslissing m.b.t. deze grondaankoop werd dan ook goedgekeurd 
tijdens deze zitting.  
 
gegevens van het project: 
• kadastrale gegevens: te nemen uit een perceel Pittem, 2de afd., 
        sectie B nr. 610/D,  

individueel perceelnr. B610M P 0000 
• oppervlakte aangekochte gronden: 17a 17ca² 
• verkoper: NV Dumobil uit Tielt 
• schattingsprijs: 200,00 euro/m² 
• aankoopprijs: 343.400,00 euro 
• goedkeuring aankoop raad van bestuur 26/10/2016 
• akte dd. 14/12/2016 
• financiering: eigen middelen 

 
 

 
 
 
In de loop van 2014 kwam een probleem aan het licht aangaande de toegang tot de achterliggende landbouwgrond 
ter hoogte van de sociale verkaveling.  Dit werd met de betrokken landbouwers besproken waarbij Helpt 
Elkander zich bereid verklaarde 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 staan in voor het onderhoud van deze zone. 
Op 25 augustus 2016 kon de aankoop van dit restperceel gerealiseerd worden via de afdeling 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid.  
 

 
Egem, ontsluiting Molenakker 
• prijs schattingsverslag: 45 euro/m² 
• goedkeuring raad van bestuur 22/03/2016 t.b.v. max. 45/m² 
• verkoper: Devolder Dirk en Seghers Lucrèse 
• oppervlakte: 2a 57ca 60 dm² 
• kadastrale gegevens: te nemen uit een perceel Pittem,  

  2de afd. , sectie B nr. 836/CP000 
• prijs: 11.592,00 euro 
• akte dd. 25/08/2016 
• financiering: eigen middelen van de vennootschap 

 
 

1.1.3 Overdrachten – verkopen 

nihil 

  

EGEM, ontsluiting sociale kavels 
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1.1.4 Sociale kavels 

Het algemeen inschrijvingsregister der kandidaat-kopers voor een sociale kavel telt op 31 december 2016 nog 
slechts acht inschrijvingen. 

Er werden in werkjaar 2016 twee nieuwe inschrijvingen in het register geregistreerd. Drie personen werden 
geschrapt (één toewijzing kavel in Egem en twee op eigen verzoek). 

stand van zaken m.b.t. inschrijvingen in het register op 31/12/2016:  
• ingeschreven sedert 2008:   1 persoon 
• ingeschreven sedert 2010:   1 persoon 
• ingeschreven sedert 2011:   1 personen 
• ingeschreven sedert 2014:   2 personen 
• ingeschreven sedert 2015:  2 personen 
• ingeschreven sedert 2016:  1 personen 
 
 
 
 
gegevens van het project: 
• ligging van het perceel: Egem, 1ste afd., sectie C, nr. 393 E3 
• oppervlakte van het perceel: 20a 41ca 
• schattingsverslag Aankoopcomité: 200,00 euro/m² 
• basisakte: 02/02/2016 
• verkoopprijs gronden: 130 euro/m² cfr beslissing raad van bestuur 25/09/2013 (65% van de venale waarde) 

Aanvankelijk lag het in de bedoeling om in 2014 over te gaan tot verkoop van 
deze gronden, doch tot op heden blijkt er weinig interesse te zijn voor deze 
sociale verkaveling.  Nochtans werden bij de actualisatie van het register der 
inschrijvingen zowel in werkjaar 2013 als werkjaar 2015, de kandidaat-kopers op 
de hoogte gesteld van de beschikbaarheid van deze loten, werd er op de gronden 
zelf een publiciteitsbord geplaatst en werd er een tekst gepubliceerd in het 
gemeentelijk infoblad. 

Ter zitting van het directiecomité van 11 september 2015 kon, na afronding van de actualisatie van het register, 
overgegaan worden tot goedkeuring van een toewijzingslijst met drie kandidaat-kopers. Het directiecomité 
besliste bijgevolg om vooreerst aan deze kandidaten lot 4, 5 en 6 aan te bieden.  Op basis van deze 
toewijzingslijst konden lot 5 en lot 6 op 13 april 2016 verkocht worden, nadat op 2 februari 2016 de basisakte 
voor hogervermelde verkaveling via de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid. 

Daar er zich in april 2016 nog een geïnteresseerde kandidaat-koper 
aandiende, besliste het directiecomité in haar zitting van 19 mei 2016 
om het aanbod van kavels te verruimen en bijgevolg aan deze persoon de 
keuze aan te bieden voor aankoop van één van de vier resterende loten.  

Op die manier kon op 27/10/2016 lot 3 eveneens verkocht worden. 

stand van zaken aangaande verkoop van de loten 
• lot 1: opp. 333 m², prijs 43.290 euro 
• lot 2: opp. 327 m², prijs 42.510 euro 
• lot 3: opp. 316 m², prijs 41.080 euro   verkocht op 27/10/2016        bouwactiviteiten  opgestart  
• lot 4: opp. 322 m², prijs 41.860 euro   
• lot 5: opp. 371 m², prijs 48.230 euro  verkocht op 13/04/2016 
• lot 6: opp. 372 m², prijs 48.360 euro  verkocht op 13/04/2016 
 
Wellicht zal dit één van de laatste sociale verkavelingen zijn temeer ingevolge het wegvallen van 
overheidssubsidies voor de SHM’s en de alsmaar toenemende strenge regelgeving (E- peil) houdende toepassing 
van energetische ingrepen met grote kostprijs tot gevolg, dit niet langer houdbaar is voor doorsnee kandidaat-
koper.  

EGEM, 6 loten 
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Reeds op 31 december 2013 waren alle bouwgronden uit de verkaveling Waregem, Hoge Kouter verkocht.  
 
Ter zitting van het directiecomité van 14 november 2014 werd ter kennis gebracht dat in deze 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 bleek het hier inderdaad te gaan om een dossier dat door vergetelheid niet 
werd uitgevoerd. 
 
Het dossier werd geheractiveerd, waarbij een 
verdeelsleutel voor de kosten van deze omgevingsaanleg 
werd voorgesteld voor het niet gesubsidieerd gedeelte 
t.b.v. 40%  voor Helpt Elkander en stad Waregem. De 
overige 60% wordt gesubsidieerd door de Vlaamse 
Overheid. 
 
Ter zitting van het directiecomité van 12 februari 2016 
werd ter kennis gebracht dat de stad Waregem akkoord 
is om het 40% aandeel te gelijk te verdelen tussen Helpt 
Elkander en de stad. In de begroting van de stad werd 
25.000 euro voorzien met de bedoeling de werken nog in 
2016 aan te laten vangen. 
Ingevolge schrijven VMSW –dd 08/03/2016 ref. WO 1903/0292/01 werd aan de huisvestingsmaatschappij 
vrijstelling verleend voor het houden van een plenaire vergadering. Tevens werd met desbetreffend schrijven 
het voorontwerp overgemaakt met verzoek mogelijke opmerkingen over te maken. 
Op 22 april 2016 keurde de raad van bestuur, na een toelichting door de directeur, het voorontwerp en de 
raming van de kostenverdeling goed. 
• Veel bewoners hebben reeds zelf een oprit aangelegd tot op de grens met de straat, wat ook toegelaten is.  

Hierdoor is het in dit ontwerp niet meer noodzakelijk om over te gaan tot aanleggen van opritdelen.  
• Er is een hoge parkeerdruk in de wijk, waardoor in de voortuinstroken door de bewoners reeds op vele 

plaatsen extra parkeerplaatsen zijn gecreëerd. Bijgevolg zal voor de nog niet aangelegde stroken eveneens 
dolomiet worden voorzien.   

• Langsheen de verkaveling loopt momenteel een voetweg die in zeer slechte staat is.  Er wordt in het dossier 
voorzien om deze voetweg heraan te leggen in grijze betonstraatstenen.  

 
De omwonenden werden op 5 april 2016 uitgenodigd om de plannen van het voorontwerp, die eveneens op de 
website in te kijken waren, in te zien. Zoals ter kennis gebracht op het directiecomité van 18 november 2016, 
werd de open aanbesteding ingepland op 13 december 2016, dit op basis van volgende kostprijsverdeling: 

 
totaal  project  TEN LASTE VMSW TEN LASTE STAD TEN LASTE HE 

60% 20% 20% 

                    60.315, 69 36.189, 42 12.063,14 12.063,14 

BTW 21%      12.666,60 7.599,78 2.533,26 2.533,26 

TOTAAL     72.981,99 43.789,19 14.596,40 14.596,40 

 
Deze aanvullende omgevingswerken zullen in de loop van werkjaar 2017 uitgevoerd worden. 
  

WAREGEM, Hoge Kouter – 34 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 huurwoongelegenheden 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 
 
Tijdens de zitting van de raad van Bestuur van 26 maart 2015 werd een toelichting gegeven door intercommunale 
Leiedal uit Kortrijk aangaande de recente her opgemaakte studie voor de ontwikkeling van het masterplan 1ste 
fase Dompelpark gelegen te Waregem. 
 

Waregem, Dompelpark: beslissing stopzetting sociale verkaveling Hazepad 

Daar de infrastructuurwerken voor sociale kavels sowieso niet meer voor subsidies in aanmerking komen en 
desbetreffend project ingevolge riolering- & infrastructuurwerken volledig in het dossier Dompelpark zal 
geïntegreerd worden, besliste de Raad van Bestuur om op het verzoek van de VMSW in te gaan om het dossier 
dat destijds werd toegewezen aan bureau Snoeck & Partners uit Kortrijk stop te zetten teneinde de VMSW in 
staat te stellen over te gaan tot aanstelling van een nieuwe ontwerper –studiebureau infrastructuurwerken voor 
de volledige site incl. de sociale verkaveling ‘Hazepad’ en dit tot het bekomen van optimale subsidie % regeling. 

 

Waregem, Dompelpark – subsidiëring infrastructuur 
 
Gelet op de lange voorgeschiedenis van dit vrij complex en zwaar dossier werden in 2016 de nodige stappen 
ondernomen teneinde dit dossier terug te activeren op basis van opname op de overgangslijsten huur- koop.  
 
Ondanks bespreking tussen stad , Helpt Elkander en VMSW waarbij de gevraagde gegevens m.b.t. berekening van 
de verdeelsleutel en voorlopige raming werden aangereikt in 3- tal scenario’s ter optimalisatie van de subsidiëring 
wat aanleg infrastructuurwerken betreft, bleek ingevolge wijziging van het subsidiebeleid bij bouw van gemengde 
sociale woonprojecten (koop & huur) geen optimale subsidies meer beschikbaar te zijn. 
 
Ingevolge principiële goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse 
besluiten over Wonen wat subsidie voor wooninfrastructuur (SSI) voor gemengde projecten betreft, blijkt nu 
dat er opnieuw infrastructuursubsidies voorzijn voor sociale koopwoningen in een gemengd sociaal woonproject. 
 
Het ontwerpbesluit stelt dat het aandeel sociale huurwoningen van het gemengd sociaal woonproject minimaal 
80% huur en max. 20% koop moet zijn. In dat geval zou het dossier Dompelpark (excl. sociale kavels) in 
aanmerking komen voor tenlasteneming of subsidiëring van de aanleg of de aanpassing va de volledige 
wooninfrastructuur. 
Inmiddels werden hiervoor nodige stappen en intenties naar kabinet Homans genomen teneinde via VMSW te 
kunnen overgaan tot aanstelling van ontwerper wegenis in 2017. 
 

WAREGEM, masterplan 
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In het kader van de rapportering op de raad van bestuur van 24 september 2014 
waaruit bleek dat om deze woning verder te kunnen verhuren vrij grote 
renovatiewerken zouden moeten gebeuren, werden in 2015 de nodige 
voorbereidingen getroffen om in 2016 tot openbare verkoop van deze woning te 
kunnen overgaan. 
 

gegevens: 
• attestering openbare verkoop: 24 juni 2015 
• bouwjaar: 1969 
• leeg sedert: 01/09/2014 
• eengezinswoning 3 slaapkamers 
• schattingsverslag 04/02/2016 t.b.v. € 92.000,00 
• schriftelijke biedingen tegen uiterlijk 20/12/2016 
• mondelinge biedingen op 12/01/2017: hoogste bod: € 97.000,00 
 

 

 
In het kader van de verdere uitwerking van de prospectienota “studie oude 
woningen” door de raad van bestuur goedgekeurd op 24 september 2014, werden in 
2015 inmiddels de nodige voorbereidingen getroffen om in 2016 tot openbare 
verkoop van deze woning te kunnen overgaan. 
 

gegevens: 
• attestering openbare verkoop: 24 juni 2015 
• bouwjaar: 1952 
• leeg sedert: 01/03/2013 
• eengezinswoning 3 slaapkamers 
• schattingsverslag 04/02/2016 t.b.v. € 86.000,00 
• schriftelijke biedingen tegen uiterlijk 20/12/2016 
• mondelinge biedingen op 12/01/2017: hoogste bod: € 117.000,00 

 
 
 
 
 
 

In het kader van de verdere uitwerking van de prospectienota “studie oude 
woningen” door de raad van bestuur goedgekeurd op 24 september 2014, werden in 
2015 inmiddels de nodige voorbereidingen getroffen om in 2016 tot openbare 
verkoop van deze woning te kunnen overgaan. 
 

gegevens: 
• attestering openbare verkoop: 24 juni 2015 
• bouwjaar: 1952 
• leeg sedert: 01/10/2013 
• eengezinswoning 3 slaapkamers 
• schattingsverslag 04/02/2016 t.b.v. € 86.000,00 
• schriftelijke biedingen tegen uiterlijk 20/12/2016 
• mondelinge biedingen op 12/01/2017: hoogste bod: € 130.000,00  

WAREGEM, Beiaardstraat 22 – verkoop fase I 

WAREGEM, Berkenlaan 6 – verkoop fase I 

WAREGEM, Berkenlaan 15 – verkoop fase I 
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In het kader van de verdere uitwerking van de prospectienota “studie oude 
woningen” door de raad van bestuur goedgekeurd op 24 september 2014, werden 
in 2015 inmiddels de nodige voorbereidingen getroffen om in 2016 tot openbare 
verkoop van deze woning te kunnen overgaan. 
 
gegevens:  
• attestering openbare verkoop: 24 juni 2015 
• bouwjaar: 1964 
• leeg sedert: 01/02/2015 
• eengezinswoning 3 slaapkamers 
• schattingsverslag 04/02/2016 t.b.v. € 95.000,00 
• schriftelijke biedingen tegen uiterlijk 20/12/2016 
• mondelinge biedingen op 12/01/2017: geen biedingen 
 
 
 
 
In het kader van de verdere uitwerking van de prospectienota “studie oude 
woningen” door de raad van bestuur goedgekeurd op 24 september 2014, werden 
in 2015 inmiddels de nodige voorbereidingen getroffen om in 2016 tot openbare 
verkoop van deze woning te kunnen overgaan. 
 
gegevens: 
• attestering openbare verkoop: 24 juni 2015 
• bouwjaar: 1965 
• leeg sedert: 01/05/2012 
• eengezinswoning 3 slaapkamers 
• schattingsverslag 04/02/2016 t.b.v. € 99.000,00 
• schriftelijke biedingen tegen uiterlijk 20/12/2016 
• mondelinge biedingen op 12/01/2017: hoogste bod: € 106.000,00 
 
 
 
 
 
In het kader van de verdere uitwerking van de prospectienota “studie 
oude woningen” door de raad van bestuur goedgekeurd op 24 
september 2014, werden in 2015 inmiddels de nodige voorbereidingen 
getroffen om in 2016 tot openbare verkoop van deze woning te kunnen 
overgaan. 
 
gegevens: 
• attestering openbare verkoop: 24 juni 2015 
• bouwjaar: 1965 
• leeg sedert: 01/09/2015 
• eengezinswoning 3 slaapkamers 

 
Inmiddels werd bij verdere uitwerking van de prospectienota studie oude woningen begin 2016 echter beslist 
deze woning alsnog te renoveren i.p.v. deze openbaar te verkopen daar de staat van deze woning nog vrij goed is 
en kan verhuurd worden in afwachting van deze bijkomende renovaties (buitenschrijnwerk en isolatie 
dakwerken). 
 
De woning is terug verhuurd vanaf 1 juni 2016. Binnenkort wordt het dak van deze woning geïsoleerd. 
  

WAREGEM, Deerlijkseweg 161 – verkoop fase I 

SINT ELOOIS VIJVE, Rozenhof 12 – verkoop fase I 

WIELSBEKE, Schoolstraat 50 – verkoop fase I 
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Ter zitting van de raad van bestuur van 26 oktober 2016 werd beslist om een 
volgende fase van openbaar te verkopen woningen op te starten in het kader van de 
prospectienota “studie oude woningen” door de raad van bestuur goedgekeurd op 24 
september 2014. De woning gelegen in Waregem, Kapellestraat 16 wordt in deze 
tweede fase meegenomen. 
 
gegevens: 
• attestering openbare verkoop: 26 oktober 2016 
• bouwjaar: 1956 
• leeg sedert: 01/08/2015 
• eengezinswoning 3 slaapkamers 
• schattingsverslag 18/05/2016 t.b.v. € 99.000,00 
 
 
 
 
 
Ter zitting van de raad van bestuur van 26 oktober 2016 werd beslist om een 
volgende fase van openbaar te verkopen woningen op te starten in het kader van de 
prospectienota “studie oude woningen” door de raad van bestuur goedgekeurd op 24 
september 2014. De woning gelegen in Waregem, Deerlijkseweg 165 wordt in deze 
tweede fase meegenomen.  
 
gegevens: 
• attestering openbare verkoop: 26 oktober 2016 
• bouwjaar: 1964 
• leeg sedert: 01/12/2015 
• eengezinswoning 3 slaapkamers 
• schattingsverslag 18/05/2016 t.b.v. € 85.000,00 

 
 
 
 
Ter zitting van de raad van bestuur van 26 oktober 2016 werd beslist om een 
volgende fase van openbaar te verkopen woningen op te starten in het kader van de 
prospectienota “studie oude woningen” door de raad van bestuur goedgekeurd op 24 
september 2014. De woning gelegen in Waregem, Geraniumlaan 30 wordt in deze 
tweede fase meegenomen.  
 
gegevens: 
• bouwjaar: 1960 
• leeg sedert: 01/07/2016 
• eengezinswoning 4 slaapkamers 

  

WAREGEM, Kapellestraat 16 – verkoop fase II 

Waregem, Deerlijkseweg 165 – verkoop fase II 

Waregem, Geraniumlaan 30 – verkoop fase II 
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Ter zitting van de raad van bestuur van 26 oktober 2016 werd beslist om een 
volgende fase van openbaar te verkopen woningen op te starten in het kader  van de 
prospectienota “studie oude woningen” door de raad van bestuur goedgekeurd op 24 
september 2014. De woning gelegen in Waregem, Pijkstraat 48 wordt in deze 
tweede fase meegenomen.  
 
gegevens: 
• bouwjaar: 1961 
• leeg sedert: 1/05/2016 
• eengezinswoning 3 slaapkamers 

 
 

 
 
 
Ter zitting van de raad van bestuur van 26 oktober 2016 werd beslist om volgende 
fase van openbaar te verkopen woningen op te starten in het kader  van de 
prospectienota “studie oude woningen” door de raad van bestuur goedgekeurd op 24 
september 2014. De woning gelegen in Wielsbeke, Schoolstraat 53 wordt in deze 
tweede fase meegenomen.  
 
gegevens: 
• attestering openbare verkoop: 26 oktober 2016 
• bouwjaar: 1962 
• leeg sedert: 30/09/2015 
• eengezinswoning 3 slaapkamers 
• schattingsverslag 15/07/2016 t.b.v. € 90.000,00 

 

1.2.2 Aankopen 

 

 

De huisvestingsmaatschappij werd in werkjaar 2016 op de hoogte gesteld van haar recht van wederinkoop op de 
woning gelegen te Waregem, Albert Servaeslaan 35. De oorspronkelijke verkoopakte aan Dhr. Defoirdt Franky 
dateerde immers van 14 december 1999 en bijgevolg had betrokkene niet voldaan aan de 20-jarige 
bewoningsverplichting. 

Ter zitting op de raad van bestuur van 26 oktober 2016 werd de wederinkoop van deze woning met algemeenheid 
van stemmen goedgekeurd. De wederinkoop werd vastgesteld als zijnde de geïndexeerde oorspronkelijke 
kostprijs incl. de gemaakte kosten van de koop, vermeerderd met de kostprijs van de verbeterings- en 
herstellingswerkzaamheden voor zover deze niet in strijd zijn met de bepalingen op de ruimtelijke orde en de 
stedenbouw. Aangezien op dat ogenblik de gemaakte kosten van de koop nog niet exact gekend waren, werd op 
het directiecomité van 18 november 2016 de wederinkoopprijs definitief vastgesteld op 
121.482,75 euro.  

gegevens m.b.t. de woning: 
• kadastrale gegevens: Waregem, 2de afd., sectie A, nr. 225/K 
• oppervlakte:1a 42ca 
• verkoper: consoorten Defoirdt 
• oorspronkelijke verkoopprijs:70.279,38 euro 
• goedkeuring wederinkoop: raad van bestuur 26/10/2016 
• akte: 14/12/2016 
• aankoopprijs: 121.482,75 euro 
• financiering: eigen middelen van de vennootschap 

WAREGEM, A. Servaeslaan 35 

WIELSBEKE, Schoolstraat 53 – verkoop fase II 

Waregem, Pijkstraat 48 – verkoop fase II 
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Op 23 september 2016 werd overgegaan tot aankoop van twee woningen gelegen te Wielsbeke, Minister de 
Taeyelaan 11 en 15.  Alvorens tot definitieve verhuring van deze woongelegenheden zal worden overgegaan, zal in 
de loop van 2017 een renovatiedossier worden opgestart teneinde de toekomstige huurders van deze woningen de 
nodige veiligheid en het nodige comfort te bieden cfr. ERP-normen.  
 
gegevens Minister de Taeyelaan 11: gegevens Minister de Taeyelaan 15: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- kadastrale gegevens: Wielsbeke, 1ste afd., - kadastrale gegevens: Wielsbeke, 1ste afd., 
                                   Sectie C nr. 186/Y/2                             Sectie C nr. 186/F/12 
- oppervlakte:2a 58ca - oppervlakte: 1a 84ca 
- verkoper: OCMW Wielsbeke - verkoper: OCMW Wielsbeke 
- schattingsverslag dd. 08/04/2014: € 75.000  - schattingsverslag dd. 08/04/2014: € 65.000,00 
- goedkeuring directiecomité 17/04/2015 - 08/04/2016 - goedkeuring directiecomité 17/04/2015 - 08/04/2016 
- akte: 23/09/2016 - akte: 23/09/2016 
- aankoopprijs: €75.000,00 - aankoopprijs: € 65.000,00 
- financiering: eigen middelen van de vennootschap - financiering: eigen middelen van de vennootschap 
 

 

 
De opstart van het dossier voor aankoop van 10 appartementen incl. één handelspand in het centrum van Aarsele 
dateert van werkjaar 2014.  Op 25 mei 2016 kon uiteindelijk overgegaan worden tot ondertekening van de 
aankoopakte via de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid. 
 
gegevens m.b.t. het pand: 
• kadastrale gegevens: Tielt, 6de afd., Sectie B, nr. 241/L en 241/G 
• oppervlakte:3a 87ca 
• verkoper: stad Tielt 
• schattingsverlag dd. 05/12/2014: € 700.000,00 
• goedkeuring aankoop: Raad van bestuur 27/04/2016 
• akte: 25/05/2016  
• aankoopprijs: € 700.000,00 
• financiering: eigen middelen van de vennootschap 
 
De appartementen worden sedert 1 juni 2016 door de huisvestingsmaatschappij verhuurd. Hierbij werden 7 
bestaande huurcontracten door Helpt Elkander overgenomen.  Op 2 mei 2016 vond er een informatievergadering 
plaats voor de huurders waarbij de huisvestingsmaatschappij werd voorgesteld en aandacht werd besteed aan de 
veranderingen door de overschakeling naar een ander type huurovereenkomst.  De huidige bewoners kregen 
hierbij gelegenheid tot een individueel gesprek aangaande hun huurprijs.  
 
 
 
 
 
 

WIELSBEKE, Minister de Taeyelaan 11 en 15 

TIELT, 10 appartementen en één handelspand - aankoop 
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Door de kans te grijpen voor aankoop van deze appartementen is de huisvestingsmaatschappij erin geslaagd om 
voor wat betreft de gemeente Aarsele over te gaan tot het uitbreiden van haar aanbod naar type 
woongelegenheid toe. Voordien was er immers geen enkele mogelijkheid voor alleenstaanden om in betrokken 
gemeente te huren. De aanpassing van de rationele bezetting heeft er voor gezorgd dat voortaan ook de 
doelgroep van alleenstaanden van huisvesting kan voorzien worden.  
Omwille van dit bijkomende aanbod werd op 1 juli 2016 een schrijven gericht naar alle huurders van Aarsele die 
in aanmerking zouden kunnen komen voor een mutatie naar een meer aangepaste woning om dit bijkomende 
aanbod bekend te maken. Geen enkele huurder ging echter in op het aanbod om zich in te schrijven. 
 

1.2.3 Verkopen 

Nihil 
 

1.2.4 Nieuwbouwwerken 

1.2.4.1 Werken in planning of ontwerpfase 

 
 

 
 
In 2016 werden de verdere voorbereidingen getroffen voor de opstart 
van het vervangingsbouwproject op de site Waregem, Hof Ter Waaien.  
 
 
 
 
 
 
12/06/2015 directiecomité  bespreking eerste ontwerpstudie 64 woongelegenheden 
24/06/2015 raad van bestuur  goedkeuring ontwerpstudie met belangrijkste aandachtspunten: 

• creëren van open structuur d.m.v. groenvoorzieningen tussen de 
verschillende gebouwen 

• inplannen van een gemeenschapsruimte ten einde mogelijkheden te 
creëren voor samenwerking met welzijnsactoren of als 
activiteitencentrum 

• mix van zowel woningen met aparte open parkeerplaats – carport 
als appartementen met zowel 1 als 2 slaapkamers 

• link behouden met oorspronkelijke benaming ‘Hof Ter Waaien’ 
door de specifieke inplanting van de gebouwen 

 
07/07/2015 overleg stad Waregem belangrijkste aandachtspunten 

• meer centralisatie van groenzone(s) en woonblokken meer in 
waaiervorm inplanten 

• maximum 4 bouwlagen- verschuiving van volumes op hoogste 
bouwlaag? 

• parkeren: langs straten i.p.v. parkeerpleinen  � meer integratie 
van onderhoudsvriendelijk groen.  Eventueel lintparking te 
voorzien langs Gustaaf Desmetstraat en naar Permekestraat 

• geen of weinig auto’s toelaten in het centrale (woon-) gedeelte  
• de bouwblokken meer openheid geven om zichten te creëren naar 

andere bouwblokken/groenzones 
• vanaf 6 woningen dient er principieel 1,5 parkeerplaats per woning 

voorzien te worden (rekening houden met huidig hoog aantal (102)  
reeds aanwezige garagebatterijen) 

WAREGEM, Hof Ter Waaien, vervangingsbouw 
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• nazicht groenzone (driehoek) aan Permekestraat bekijken om 
eventueel mee te nemen in de groenzone en geen doorgaand 
verkeer (meer) te creëren 

10/09/2015 infovergadering huurders Deze infovergadering werd ingepland met het oog op de herhuisvesting 
van de bewoners van het Hof Ter Waaien. Er werd een korte 
toelichting gegeven over het nieuwbouwproject en de mogelijkheden 
voor herhuisvesting werden voorgesteld. Op het ogenblik van de 
informatievergadering waren nog 42 van de 56 appartementen 
bewoond. Drie huurders waren in hun opzegperiode, wat betekent dat 
er herhuisvesting diende gezocht te worden voor 39 bewoners.  

 
31/12/2015 stand van zaken herhuisvesting 25 van de 39 huurders verhuisden reeds 

o 21 huurders naar een appartement in Ter Beke 
o 1 huurder naar een appartement in Ter Dompel 
o 3 huurders naar een gelijkvloerse woning in de wijk het 

Gaverke 
 
15/01/2016 directiecomité goedkeuring van voorstel tot grondterugname 

N.a.v. een bijeenkomst met de stad Waregem op 24 november 2015 werd in 
opdracht van Helpt Elkander een metingsplan opgemaakt teneinde de over te 
dragen grondoppervlaktes te kunnen bepalen, als volgt: 

• totale oppervlakte van het terrein: 13.060,00 m² 
• totale bestaande bebouwde oppervlakte: 2.165,80 m² 
• totale nieuwe te bouwen oppervlakte: 4.280,00 m² 

Terug in te nemen gronden van stad naar Helpt Elkander is 10.894,20 m² 
Terug over te dragen gronden na realisatie is 8.780,00 m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
12/02/2016 directiecomité kennisgeving van intentie van stad Waregem i.v.m. grondoverdracht als volgt:  

“Op basis van het rooilijnplan dat Helpt Elkander overmaakt aan de stad 
Waregem zal een intentieverklaring tot opname in openbaar domein opgesteld 
worden voor de gemeenteraad. Hierin zal worden gewerkt met een recht van 
opstal voor Helpt Elkander met de verbintenis tot een kostenloze grondenruil 
op basis van het rooilijnplan met overdrachten naar het openbaar domein. 
Na de intentieverklaring wordt een nieuw overleg gehouden tussen de stad 
Waregem, Helpt Elkander en de VMSW inzake het dossier wegenis. Het 
bouwrijp maken wordt in het dossier wegenis mee opgenomen.” 

 
19/05/2016 directiecomité aanstelling EPB-verslaggever Bart Feys uit Poperinge 
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09/11/2016 overleg stad Waregem evolutie dossier + grondoverdracht  
• Reeds 95 % is leegstaand ingevolge de reeds uitgevoerde 

herhuisvestingplanning via gerenoveerde woongelegenheden.  Nog 3- 
tal huurders + 2 app verhuurd a/ Ten Anker. 

• Sloping voorzien in voorjaar 2017 waarbij aanleg van voorlopig ruw 
gazon dient voorzien te worden. 

• Voorontwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd op RvB van 14 
december a.s. 

• Dringend verder engagement vanwege Stad Waregem wat 
grondoverdracht betreft via vastgoedtransacties (metingsplan reeds 
in bezit) teneinde ontwerper infrastructuurwerken via VMSW te 
kunnen aanstellen. 

 
14/12/2016 raad van bestuur goedkeuring uitvoeringsontwerp SLOOPDOSSIER 

• raming: 195.000 euro excl. BTW 
• inplannen coördinerende vergadering met betrokken nutsmaatschappijen 

op 9 februari 2017. Hier zal uitgeklaard worden welke werken noodzakelijk 
zijn in het afbraakdossier en zullen ook de mogelijkheden voor het 
nieuwbouwdossier worden afgetast. 

• publicatie februari – maart 2017 
• aanbesteding eind april 2017 
• geldigheidsduur prijsofferte 180 kalenderdagen  
• aanvang: sept- okt  2017.  
• voorziene uitvoeringstermijn 120 kalenderdagen. Dit omvat in volgorde: 

� verwijdering asbest 
� reinigen en verwijderen mazouttanks 
� verwijdering nutsleidingen t.h.v. woningaansluiting 
� afbraak woningen, fundering,  
� aanvullingen met zand 
� inzaaien en verwijderen werfafsluiting, zodat er een open terrein is 

in navolging van tot opstart infrastructuur nieuwbouw 
 

14/12/2016 raad van bestuur goedkeuring voorontwerp NIEUWBOUWPROJECT 
het voorontwerp werd inmiddels aangepast  aan de opmerkingen (adviesnota) 
VMSW op het schetsontwerp daterend van januari 2016. 
verder werd er rekening gehouden met  
• bemerkingen tijdens bespreking Directiecomité betreft het uitwerken qua 

inplanting in meer waaiervorm met beperkte inkijk van buren 
• de leefruimtes zijn zuid gericht waardoor er geen enkele leefruimte een 

rechtsreekse inkijk krijgt in de aanpalende woningen, ook niet ter hoogte 
van type patio- woningen 

• bemerkingen besproken bij de info- vergadering –dd 30/05/2016 met de 
omwonenden (delegatie bewoners) 

• bemerkingen van de preventie commandant brandweer i.v.m. 
bereikbaarheid 

• checklist nieuwbouw als werkdocument voor ontwerper opgemaakt door 
Helpt Elkander 
 

31/12/2016 stand van zaken herhuisvesting Er konden nog eens 10 huurders herhuisvest worden.  
o 1 huurder naar een appartement in Ter Beke 
o 1 huurder naar een appartement in Ter Dompel 
o 5 huurders naar de wijk het Jagerke – Dompelpark 
o 1 huurder naar de wijk het Gaverke 
o 2 huurders naar de wijk Mussekouter 
Aangezien twee appartementen verhuurd zijn aan Ten Anker, 
resten er nog drie herhuisvestingen in 2017.  Deze mensen 
wachten op een gelijkvloerse woning in de wijk het Gaverke. 
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vogel perspectief nieuwbouwproject -  noord-oostkant G. Desmetstraat 

 
 
 

 
vogel perspectief nieuwbouwproject -  zuid- westkant R. De Backerstraat  
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VZW Ten Anker stelde met schrijven dd. 6 januari 2016 de vraag om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn 
om in onderlinge samenwerking bijkomende wooninfrastructuur voor hun doelgroep te voorzien. Deze 
samenwerking zou moeten kaderen in een recht van opstal dat Ten Anker heeft ten aanzien van de stad 
Waregem over gronden gelegen te Waregem, Zuiderlaan 1ste afd. sectie C nr. 1381D2 voor het oprichten van een 
10- tot 12-tal woongelegenheden.  Het gaat hier om een recht van opstal dat destijds door de gemeenteraad voor 
onbepaalde tijd (99 jaar) werd verleend aan VZW Ten Anker op voorwaarde dat de gronden en de gebouwen 
zouden gebruikt worden in dienst van personen met een handicap.  
Ten Anker stelt in hogervermeld schrijven de vraag of Helpt Elkander samen met Ten Anker bereid zou zijn om 
volgende opties te onderzoeken: 
• Kan Helpt Elkander na overdracht van de erfpacht de (woon)infrastructuur realiseren voor deze doelgroep? 
• Kan de denkpiste onderzocht worden om deze gronden te ruilen voor gronden die gelegen zijn achter VZW 

Ten Anker? 
Hogervermeld schrijven werd ter kennis gebracht op het directiecomité van 15 januari 2016 waarbij vervolgens 
als eerste stap bekeken werd of een eventuele realisatie van een project op voormelde gronden überhaupt wel 
mogelijk zou zijn. Het is immers zo dat om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen de gronden moeten 
gelegen zijn aan uitgeruste weg, wat in deze niet het geval is.  
 
Ter zitting van het directiecomité van 12 februari 2016 werd terugkoppeling aangaande overleg met de stad 

Waregem als volgt: 
“Het volume zoals we voorgesteld hebben kan daar gebouwd worden ( 
valt binnen de bepalingen van het BPA), maar er is een probleem van 
ontsluiting waar de dienst stedenbouw en de stad geen vat op 
hebben : 
° ofwel moet er ontsloten worden via de parking die paalt aan het 
rond punt, maar dit is geen eigendom van de stad. Bovendien moet 
dan een brug gemaakt worden over de Gaverbeek en dat zal niet 
onmiddellijk positief onthaald worden door de VMM 
° ofwel moet er ontsloten worden via de buur, maar dan moet 
aangetoond worden dat het stuk grond uitgerust is (met 
nutsleidingen en riolering).  Dit kan enkel als er een duidelijk 
erfdienstbaarheid kan overeengekomen worden met de buur voor 
zowel toegang als voor riolering en aansluiting van nutsleidingen. 

Vraag is dan nog of bvb Eandis zal willen aansluiten met verloop over een aanpalende eigendom. Wellicht moet dan met de 
nutsleidingen tot aan de straat gekomen worden, waar aldaar kan aangesloten worden.  Dus toch wel zeer moeilijk en misschien 
wel onrealistisch tenzij er een goede consensus met de buren gevonden wordt….” 
 

Het directiecomité besliste dan ook, om alvorens verdere stappen te ondernemen deze gegevens over te maken 
aan Ten Anker met verzoek een oplossing te zoeken voor de ontsluiting. Ter zitting van de raad van bestuur op 
24 februari 2016 werd dit gegeven teruggekoppeld en werd toegelicht dat Ten Anker reeds gesprekken 
opstartte met de diverse nutsmaatschappijen en de aangelanden houdende de ontsluiting. Er werd ingevolge 
beslissing van hogervermelde raad van bestuur een officieel schrijven dd. 24/03/2016 gericht aan Ten Anker 
houdende principieel akkoord voor een eventuele samenwerking met verzoek eveneens na te zien in welke 
juridische context het huidige bestaande zakelijk recht met stad Waregem kan overgeheveld of vernieuwd 
worden t.a.v. Helpt Elkander.  
 
Ter zitting van het directiecomité van 19 mei 2016 wordt verdere toelichting gegeven aangaande stand van zaken 
m.b.t. eventuele samenwerking als volgt 
• rioolaansluiting: is in onderzoek 
• aardgasvoorziening: is aanwezig op 1,30m gevel gebouw CLB en aftakking mogelijk  
• verdeelkast elektriciteit: aanwezig doch raming nog op te maken van kosten voor aansluiting 
• telenet: is in onderzoek 
• waterdistributie: aanwezig doch vrij lange aftakking noodzakelijk + raming kosten nog op te maken 
 
Ook wordt de ontwerpbundel voorgesteld waarbij een tweetal varianten voor het bouwen van drie 
meergezinswoningen worden voorgesteld.  Deze ontwerpbundel werd eveneens overgemaakt aan de VMSW voor 
een verder advies. 

WAREGEM, samenwerking met Ten Anker 
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Ter zitting van de raad van bestuur op 25 mei 2016 worden deze gegevens eveneens teruggekoppeld en wordt 
vooropgesteld om tegen uiterlijk 20 juni uitsluitsel te gekomen aangaande volgende zaken: 
• Er dient een zakelijk recht verleend te worden aan Helpt Elkander van minstens 50 jaar waarvan de 

kosten (als die er zijn) worden doorgerekend aan Ten Anker. 
• Er moet een principieel akkoord zijn met aangelanden en stad Waregem nopens inplanting en ontsluiting. 
• Er moet een bevestiging zijn dat het perceel bouwrijp is en uitgerust met nutsleidingen en riolering.  
• Er moet een bereidheid zijn tot het betalen van 100% van de marktwaarde (die nu nog niet bekend is). 
Dit alles onder de voorwaarde dat Helpt Elkander zelf groen licht krijgt om dit project via Design & Build te 
realiseren. 
 
Ter zitting van de raad van bestuur van 22 juni 2016 wordt terugkoppeling gegeven m.b.t. de bespreking op het 
stadhuis op 17 juni 2016.  Hierbij waren ook vertegenwoordigers van Ten Anker aanwezig.  
 
Ter zitting van het directiecomité van 18 november 2016 wordt het verslag van het lokaal woonoverleg Waregem 
van 7 juli 2016 ter kennis gebracht. Het lokaal woonoverleg gaf een gunstig advies voor dit project waarbij via 
verhuring buiten het sociaal huurstelsel begeleid wonen via Ten Anker zal worden gerealiseerd. 
 
Ter zitting van de raad van bestuur van 14 december 2016 wordt medegedeeld dat  de huisvestingmaatschappij 
dd. 08/11/2016 per e-mail vanwege de VMSW op de hoogte werd gesteld van het gunstig advies van het 
schetsontwerp door de voorontwerpencommissie West-Vlaanderen en geeft de raad van bestuur goedkeuring om 
over te gaan tot opmaak van het uitvoeringsontwerp, onder voorbehoud van positief gevolg aan volgende 
opmerkingen: 
• zakelijk recht te verlenen aan Helpt Elkander van minstens 50 jaar waarvan de kosten (als die er zijn) 

worden doorgerekend aan Ten Anker; 
• principieel akkoord aangelanden en stad Waregem nopens inplanting en ontsluiting 
• bevestiging bouwrijp perceel uitgerust met nutsleidingen en riolering  
• bereidheid tot betalen tot 100% van de marktwaarde (die nu nog niet bekend is) 
 
Teneinde voormelde zaken uit te klaren vond op 9 november 2016 een intern overleg met stad Waregem en Helpt 
Elkander plaats waarbij volgende afspraken werden vastgelegd:  
• Kennisname dat inmiddels sedert 8/11/2016 gunstig adviesnota vanwege VMSW aangaande schetsontwerp 

werd bekomen wat dit uitzonderlijk bouwproject betreft. 
• Stad Waregem engageert zich tot het plannen van coördinatievergadering met alle nutsmaatschappijen incl. 

rioleringswerken met hieraan gekoppelde prijsvraag voor het bouwrijp maken van desbetreffend perceel.  
Raming elektriciteit en aardgas (3.700 euro) waarbij resterende gegevens volgen. 

• Tussen Helpt Elkander & Ten Anker dient nog consensus tot stand te komen wat huurprijs (verhuring buiten 
sociaal huurstelsel) en termijn (33 jaar) betreft. 

• Ten Anker dient samen met Parochiale Werken nog een overeenkomst te sluiten wat ontsluiting betreft. 
• Dringend overleg vereist tussen burgemeester & 1ste schepen Rik SOENS , Voorzitter en directeur van Ten 

Anker en Helpt Elkander. 
Daar Helpt Elkander de intentie heeft om deze bouwwerken met eigen middelen te financieren hoeft hiervoor 
geen goedkeuring via BeCo te gebeuren, doch wel goedkeuring van uitvoeringsontwerp door VMSW en na deze 
bekomen te hebben over te gaan tot het indienen van een bouwvergunningaanvraag. 
 
Ter aanvulling deelt Dhr. Patrick Vanheusden, bestuurder namens Helpt Elkander en tevens Voorzitter van de 
raad van bestuur van vzw ‘Ten Anker’ Waregem nog mede dat er in november  ll een bijeenkomst met stad 
Waregem heeft plaatsgevonden ter bespreking van deze openstaande zaken.  
Dhr. Rik Soens, bestuurder namens Provincie bij Helpt Elkander en tevens Schepen van Wonen Waregem beaamt 
dit en bevestigt hierbij dat hieraan spoedig positief gevolg zal worden gegeven vanuit de stadsdiensten teneinde 
dit bouwdossier niet meer vertraging te doen oplopen zoals dit nu reeds het geval blijkt te zijn. 
Bijgevolg wacht Helpt Elkander verdere acties vanwege stadsbestuur af vooraleer over te gaan tot bespreking 
met Ten Anker wat wijziging en opmaak officieel uitvoeringsdossier + opmaak bouwvergunningsdossier betreft. 
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Daar de firma Damman uit Deerlijk in het kader van de Design & 
Build procedure liet blijken geen interesse te betonen voor de 
realisatie van een project op deze gronden 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 reeds gegund werd aan Ar-tuur architectenbureau 
uit Waregem.  
 
gegevens van het project: 
• sloop + opbouw 2 à 3-tal appartementen 
• raming kostprijs: € 250.000,00 excl. BTW 
• architect: AR-tuur, Waregem 
• veiligheidscoördinator Ontwerp en Verwezenlijking: Studiebureau Feys, Poperinge 
• EPB-verslaggever: Studiebureau Feys, Poperinge 
• studiebureau stabiliteit: Declercq & Partners, Zulte 
• studiebureau technieken: Declercq & Partners, Zulte 

 
 

In de loop van 2015 werden diverse schetsontwerpen door de raad van bestuur goedgekeurd, doch deze werden 
door de VMSW telkens afgekeurd ingevolge verkeerde oriëntatie (inplanting) van de leefruimtes. 
 
Op 15 januari 2016 wordt ter zitting van het directiecomité een stand van zaken gegeven houdende het moeilijke 
verloop van dit dossier en worden vervolgens drie mogelijke opties voorgesteld voor verderzetting van het 
dossier als volgt: 

Optie 1: 
Alle vorige schetsontwerpen verwerpen en nieuw ontwerp voorstellen met 1 woning die verschillende units 
bevat in kader van verhuring buiten sociaal huurstelsel, een soort Co-Housing-principe.  Op het gelijkvloers 
kan er een leef- en eetruimte worden voorzien die reikt van voorgevel tot achtergevel zodat er geen 
opmerking kan zijn wat betreft (noord-) oriëntatie en straatzicht. De tuin kan dan optimaal benut worden 
voor iedereen. Op het gelijkvloers kan er nog een slaapkamer worden voorzien voor een persoon met een 
beperking. Op de verdiepingen kunnen dan meerdere woonunits worden voorzien, telkens met een sanitaire 
cel, kitchenette en berging. Volgens voorlopige berekeningen zouden er 6 woonunits + gemeenschappelijke 
ruimte kunnen voorzien worden. Er werd advies gevraagd  aan de Dienst Stedenbouw Waregem wat betreft 
voorschriften parkeerplaatsen: voor een eengezinswoning is één parkeerplaats voldoende maar m.b.t. 
hogervermeld bouwconcept wordt dit beschouwd als een meergezinswoning en dient er bijgevolg aantal 
parkeerplaatsen voorzien te worden na rato van gezinnen die er komen wonen dus 4 en of 5 parkeerplaatsen 
wat gewoon niet haalbaar is! 
Voordeel hiervan is een vaste huurprijs (max. huurprijs).   
Dit voorstel is tevens onder voorbehoud van de goedkeuring van de VMSW. 
 
Optie 2: 
Terug gaan naar het eerste voorstel van AR-tuur waarbij er 3 entiteiten worden gecreëerd met bijhorende 
parking (1 woning 1 slaapkamer/1 woning 2 slaapkamers/ 1 studio).  
Hiervoor werd nog advies gevraagd aan de VMSW dd. 11/01/2016 per mail en per telefoon dd. 14/01/2016 
waarbij volgende opmerkingen werden gemaakt: 

• gelijkvloers: toilet eventueel voor mindervaliden voorzien, achtergevel opener maken, meer licht voorzien 
aan voorgevel (raam in keuken + meer licht in gang) 

• 1e verdieping: geen opmerkingen 
• 2e verdieping: leefruimte naar voorgevel brengen, keuken en slaapkamer + badkamer naar achtergevel 

brengen, sas voorzien. 
 
 
 
 

WAREGEM, Toekomststraat 42-44 



Deel III: Verslag van de Raad van Bestuur 

Jaarverslag 2016 

36

Optie 3: 
Ontwerp van een eengezinswoning met 4 of 5 slaapkamers    
 

Op basis van hogervermelde opties beslist het directiecomité om verder te gaan met het voorstel van de drie 
woonentiteiten, rekening houdende met de opmerkingen van de VMSW.  De raad van bestuur volgt op 27 januari 
2016 de visie van het Directiecomité.  
 
Ter zitting van de raad van bestuur van 24 februari wordt terugkoppeling gegeven aangaande het negatief advies 
voor dit nieuwe schetsontwerp dat de huisvestingsmaatschappij op 12 februari mocht ontvangen als volgt: 

Het voorstel met de 3 appartementen, samen met de nodige aanpassingen werden besproken op de 
voorontwerpencommissie van woensdag 10 februari 2016. Er werd geen gunstig advies gegeven. 
Positief was wel dat 2 wooneenheden vervangen werden door 3 woongelegenheden. Heel positief was ook de inrichting 
van het appartement op het 1ste verdiep. Mits aanpassingen was ook het appartement op het 2de aanvaardbaar. Maar de 
gelijkvloerse woning, ondanks het voorstel om de voorgevel meer open te werken, krijgt weinig licht en geen zonlicht in 
de woning (de gevel is gelegen achter de autostandplaatsen). 
Er werd verwezen naar de mail van 19.11.2015 van het diensthoofd Paul Claus i.v.m. de noord gerichte achtergevel. 
Het voorstel met de doorzonleefruimtes op de 1ste verdieping krijgt de voorkeur. Aanpassingen van een van de 
appartement is eventueel nodig m.b.t. de inkijk in de tuinzone. 
 

Er werd in eerste instantie op basis van dit zoveelste negatief advies bij de betrokken ontwerper gepolst of er 
mogelijkheden zijn om de parkeerplaatsen te voorzien aan de achterzijde van het gebouw, doch de ontwerper 
stelde de huisvestingsmaatschappij per mail op 18 februari in kennis van volgende: 
Ter zitting van de raad van bestuur van 24 februari wordt terugkoppeling gegeven aangaande het negatief advies  

 
Wij vinden het onverantwoord om het project in deze richting te laten evolueren.  
Wij, als architecten met toch wel vele jaren ontwerpervaring, zijn er ten stelligste van overtuigd dat het eerste 
ontwerp (met 2 woningen) het meest kwalitatieve zal zijn wat hier op dit perceel met zijn moeilijke randvoorwaarden 
kan getekend worden.  We betreuren het dan ook dat onze collega-architecten van de VMSW dit niet inzien dat hun 
standpunt niet verenigbaar is met dit rijwoningperceel in een centrumstraat van Waregem en het schetsontwerp met 
de noord gerichte woning onwrikbaar en ongenuanceerd van tafel vegen, waardoor er steeds slechtere voorstellen de 
revue passeren.  

Op basis van hogervermelde gegevens werd opnieuw contact opgenomen bij de VMSW, doch deze bleken niet 
bereid hun standpunt te versoepelen. Per e-mail dd. 23 februari vanwege de sectorarchitect blijken er voor dit 
project twee mogelijkheden: 

- Sloop van de bestaande woningen en realisatie van 2 bel-étage woningen met garage of carport 
(overbouwd) op het gelijkvloers en een doorzonleefruimte op de 1ste verdieping. 

- Verkoop van de 2 bestaande woningen” 

De raad van bestuur besliste dan ook op 24 februari 2016 het dossier verder te zetten en de betrokken 
ontwerper te verzoeken het schetsontwerp op te maken voor opbouw van twee bel-etagewoningen met garage of 
carport op het gelijkvloers en een doorzonleefruimte op de 1ste verdieping.  

 
Ter zitting van het Directiecomité op 7 juli 
2016 wordt vervolgens het nieuwe 
schetsontwerp besproken. In dit 
schetsontwerp wordt voorgesteld om twee 
bel-etagewoningen te bouwen met 
gescheiden eet- en zithoek op verschillend 
vloerniveau. 
 
 
Rekening houdende met feit dat de raad van bestuur toch wel 
enige opmerkingen heeft m.b.t dit ontwerp wordt op 13 juli 
2016 beslist om betrokken schetsontwerp aan de 
voorontwerpencommissie van de VMSW over te maken teneinde 
op de hoogte te zijn van hun standpunt aangaande dit nieuwe 
concept. 
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Reeds geruime tijd heeft Helpt Elkander de intentie om op de resterende gronden in St. Eloois Vijve, wijk 
Oostpoort een nieuwbouwproject te realiseren.  De gronden zijn immers reeds gedeeltelijk van de nodige 
infrastructuur voorzien en inmiddels is er duidelijkheid over welke gronden als openbaar domein aan de stad 
Waregem werden overgedragen. Een administratieve fout op het kadaster had hierover onduidelijkheid gecreëerd. 

Reeds ter zitting van de raad van bestuur van 22 april 2015 werd afgezien van de mogelijkheid om deze gronden te 
ruilen voor gronden op de site Transvaal in St. Eloois Vijve en werd het nodige gedaan teneinde te bekijken of een 
projectrealisatie via Design & Build op deze gronden tot de mogelijkheden behoorde.  
 

 

 
 

Ter zitting van  het directiecomité van 12 februari en de raad van bestuur van 24 februari 2016 wordt een eerste 
voorstel van inplanting in het kader van Design & Build voorgelegd, doch dit voorstel wordt aanvankelijk niet 
weerhouden wegens te weinig inventief. Er wordt aan de ontwerper gevraagd een nieuw inplantingsplan voor te 
leggen in het concept van een woonerf met een pleintje, wat een meerwaarde zou kunnen bieden aan de ganse wijk.   

 
Ter zitting van het directiecomité van 19 mei en de raad van bestuur van 25 mei 2016 wordt een nieuw voorstel 
gedaan bestaande uit 6 duo-woningen (12 woongelegenheden) waarbij in het concept een mix tussen privé-terras en 
gemeenschappelijke tuin wordt voorzien d.m.v. het integreren van een buitentrap vanuit de terrassen op het 
eerste verdiep.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ST. ELOOIS VIJVE, Oostpoort 
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De raad van bestuur keurt dit schetsontwerp principieel goed waarbij rekening gehouden wordt met volgende 
opmerkingen: 
• woningen herpositioneren (centraliseren) opdat de gemeenschappelijke achtertuin(en) van beide rij DUO- 

woningen gelijkaardig zijn wat oppervlakte betreft  
• 4- tal garageboxen of carports 9/10/11 & 12 te verplaatsen naar rechterkant opdat het centraal gedeelte 

volledig open blijft aan beide kanten van de staat 
• aandacht voor het creëren of integreren van gemeenschappelijke fietsstallingen 

 
Ter zitting van het directiecomité van 18 november 2016 wordt het verslag van het lokaal woonoverleg Waregem 
van 7 juli 2016 ter kennis gebracht. Het lokaal woonoverleg gaf een gunstig advies voor dit project voor opbouw 
van 6 duo-woningen.  Er worden geen opmerkingen geformuleerd op de voorziene typologieën. Stedenbouwkundig 
wordt wel gesuggereerd om een betere oplossing te zoeken om rechtstreekse inkijken te vermijden naar de 
westelijk aanpalende tuinkavel van op de terrassen op verdieping 1. 

 
Ter zitting van de raad van bestuur van 14 december 2016 wordt medegedeeld dat de huisvestingmaatschappij 
dd. 24/10/2016 per e-mail vanwege de VMSW op de hoogte werd gesteld van het gunstig advies van het 
schetsontwerp door de voorontwerpencommissie West-Vlaanderen en geeft de raad van bestuur goedkeuring om 
over te gaan tot opmaak van het uitvoeringsontwerp.  
Er wordt ernaar gestreefd om het uitvoeringsontwerp van het dossier klaar te hebben voor beslissing op de 
beoordelingscommissie van oktober 2017.  
 
 

 
 

In de loop van werkjaar 2016 werden de voorbereidingen voor realisatie 
van een project op de gronden gelegen te St. Eloois Vijve, site Transvaal 
dewelke initieel zijn opgestart in werkjaar 2014 via de Design & Build 
procedure verdergezet. Deze gronden zijn eigendom van de stad 
Waregem. 
 
Reeds ter zitting van de raad van bestuur van 2 december 2015 werd 
een eerste voorstel voor ontwikkeling van een project op deze gronden 
door de Raad van Bestuur goedgekeurd en werd een positief advies 
bekomen van het Lokaal Woonoverleg.  
 
 
 
  

ST. ELOOIS VIJVE, site Transvaal  
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Daar dit voorgelegde schetsontwerp niet voldeed aan de 
voorwaarden van het RUP werd ter zitting van het directiecomité 
een nieuw ontwerp voorgesteld onder de vorm van twee varianten 
waarbij de raad van bestuur op 24 februari 2016 zijn goedkeuring 
verleend voor het verder ontwikkelen van variante 2. Deze 
variante heeft 29 woongelegenheden.  
 

 
 
 
Deze keer werd het voorstel voor FASE 1 op voorhand getoetst aan de voorwaarden van het RUP waarbij de 
huisvestingsmaatschappij op de hoogte werd gesteld van volgend gunstig advies dd. 09/02/2016: 

enkel gunstig indien expliciet de doorgang voor de wagens enkel functioneert in functie van de bewoners. Er mag geen 
doorgaand verkeer op worden voorzien. Dit betekent geen connectie met de wegenis verderop links of de Vijfseweg. De 
doorgang moet als dusdanig worden voorzien dat geen auto kan geparkeerd blijven staan en andere deze kunnen langsrijden, 
zo zal immers opvolging en handhaving moeilijk worden. De telescopische palen met verificatie voor bewoners of 
hulpdiensten zijn verplicht te voorzien en in stand te houden.” 

 
Ter zitting van het directiecomité van 19 mei 2016 kan worden medegedeeld dat de procedure voor aankoop van 
de gronden jegens stad Waregem werd opgestart.  Het schattingsverslag voor aankoop van deze gronden werd 
door de huisvestingsmaatschappij vanwege stad Waregem reeds ontvangen met schrijven van 14/07/2015.  
 
Ter zitting van de raad van bestuur van 25 mei 2016 wordt bijgevolg het schetsontwerp opnieuw goedgekeurd 
met een opsplitsing van het dossier in twee fasen als volgt: 
 

Fase 1: Fase 2: 

 
  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
- 7 duo-woningen – 14 woongelegenheden - 15 ééngezinswoningen 

8 type 6 woningen 
7 type 7 woningen 

- 22 parkeerplaatsen - 27 parkeerplaatsen 
 
 
Ter zitting van het directiecomité van 18 november 2016 wordt het verslag van het lokaal woonoverleg Waregem 
van 7 juli 2016 ter kennis gebracht. Het lokaal woonoverleg gaf een gunstig advies voor zowel fase 1 als fase 2 
van dit project, die in functie van de voorschriften van het vigerende RUP Oud Containerpark en de vigerende 
parkeerverordening is aangepast, waarbij volgende opmerkingen werden gemaakt: 
•  het finaliseren van de grondverwerving 
• verdere afspraken moeten worden gemaakt naar omgevingsaanleg. De eerste raming voor omgevingsaanleg 

van fase 1 gaat uit van ca. 250.000 euro. In het overleg is de bedenking gemaakt of de noordelijke ventweg 
wel vereist is. In nieuwe projecten wordt nu vaker gewerkt met woningen die niet met de wagen te bereiken 
zijn over de laatste 25-50 m. 
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Ter zitting van de raad van bestuur van 14 december 2016 wordt medegedeeld dat  de huisvestingmaatschappij 
dd. 24/10/2016 per e-mail vanwege de VMSW op de hoogte werd gesteld van het gunstig advies van het 
schetsontwerp voor fase 1 door de voorontwerpencommissie West-Vlaanderen en geeft de raad van bestuur 
goedkeuring om over te gaan tot opmaak van het uitvoeringsontwerp. Voor wat betreft fase 2 van het project 
werd de goedkeuring van het schetsontwerp door de VMSW reeds ontvangen op 12/12/2016.  
 
Voor beide fasen wordt ernaar gestreefd om het uitvoeringsontwerp klaar te hebben voor beslissing op de 
beoordelingscommissie van oktober 2017. Er wordt eveneens het nodige gedaan voor opstart van het dossier voor 
de infrastructuurwerken op deze site met de VSMW. Ook zijn de nodige onderhandeling met de stad Waregem 
voor verwerving van deze gronden lopende. 

 
 
 
 
 

Teneinde een project te kunnen realiseren op de gronden 
aangekocht van de families Slos en Soete via akte verdelend 
dd. 30/10/2015 werden in 2016 eveneens de nodige stappen 
ondernomen in het kader van een eventuele realisatie van een 
project in het kader van de Design & Build – procedure.  
 
Daar in de gemeente Wielsbeke het BSO reeds behaald kan 
worden met de reeds goedgekeurde projecten dient er voor 
dit project rekening mee gehouden te worden dat er een 
woonbeleidsconvenant moet worden afgesloten.  De 
voorbereiding voor opmaak van dit woonbeleidsconvenant 
werden eveneens in werkjaar 2016 opgestart. 

De mogelijkheid voor het afsluiten van een 
woonbeleidsconvenant werd verder besproken op het 
Lokaal Woonoverleg van de gemeente Wielsbeke op 24 
maart 2016. 
Naar aanleiding daarvan werd op het directiecomité van 
19 mei 2016, goedgekeurd door de raad van bestuur op 
25 mei 2016, een schetsontwerp voorgelegd en 
goedgekeurd. 
Het ontwerp behelst de bouw van een 23-tal 
huurwoongelegenheden in St. Baafs Vijve met 
éénrichtingsverkeer via de Wakkensesteenweg naar 
Loverstraat toe als ontsluiting en werd eveneens 
afgetoetst bij de gemeente Wielsbeke. 
 

totaalproject: 23 woongelegenheden: 
4 duo-woningen – 8 woongelegenheden 
15 ééngezinswoningen 

 
Ter zitting van de raad van bestuur van 14 december 2016 wordt medegedeeld dat de huisvestingmaatschappij 
dd. 24/10/2016 per e-mail vanwege de VMSW op de hoogte werd gesteld van het gunstig advies van het 
schetsontwerp door de voorontwerpencommissie West-Vlaanderen en geeft de raad van bestuur goedkeuring om 
over te gaan tot opmaak van het uitvoeringsontwerp.  
 
Er wordt ernaar gestreefd om het uitvoeringsontwerp klaar te hebben voor beslissing op de 
beoordelingscommissie van oktober 2017. Er wordt eveneens het nodige gedaan voor opstart van het dossier voor 
de infrastructuurwerken op deze site met de VSMW.  
In dit dossier zal het eveneens belangrijk zijn dat de HRI het nodige doet ter opmaak van een 
woonbeleidsconvenant waarin dit dossier wordt opgenomen. 

  

St. Baafs Vijve, Loverstraat – Wakkensesteenweg 
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Daar er in het dossier voor de opbouw van negen woongelegenheden in Egem, wijk Molenakker, dat zou 
opgeleverd worden in de eerste jaarhelft van 2016, werd voorzien in een uitbreiding voor de bouw van nogmaals 
zes woongelegenheden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (art. 26 §1,2° b van de wet van 
15/06/2006), werd in 2015 reeds van start gegaan met de verdere voorbereiding van desbetreffend dossier. 
 
fase 2 (6W)  blok 2 bestaande uit 2 ‘seniorenwoningen’ met 2 slaapkamers op het gelijkvloers 

4 duplexappartementen op het 1ste verdiep met 3 slaapkamers (op 2de verdiep) 
 
Ter zitting van het directiecomité van 15 januari 2016 werd het schrijven van de VMSW houdende gunstig 
advies uitvoeringsdossier met een raming van 805.852,93 euro medegedeeld.  Ook werd eind 2015 overgegaan 
tot het indienen van de bouwvergunningsaanvraag teneinde nog te voldoen aan de E-normen (60) daar deze 
vanaf 1 januari 2016 kwamen te verstrengen.  
 
Ter zitting van de raad van bestuur van 14 december 2016 werd de gunning van dit project aan de firma 
Damman uit Deerlijk goedgekeurd voor een bestelbedrag van 824.913,88 euro excl. BTW. 
 
    
 
  

EGEM, wijk Molenakker 15 woningen (9+6) - Fase 2: 6 woongelegenheden 

2012/0410/02 
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1.2.4.2 Werken in uitvoering 
 

 
 

ontwerp 
opbouw van vier duplo-appartementen 
 
algemeen: 
o ligging der woningen: Waregem, Grasdreef 
 
o procedure: Design en Build 
o architect-toezicht: Archi-tack, Oostrozebeke 
o aannemer: Damman, Deerlijk 
o  
o bestelbedrag: € 588.374,00 excl. BTW 
o aanvang der werken: 02/05/2016 
o uitvoeringstermijn: 420 kalenderdagen 
o vordering der werken op 31/12/2016: 60% 
o financiering: FS3 
o bijkomende stedenbouwkundige aanvraag wijziging inplanting 2 tuinbergingen werd ingediend op 12/12/2016. 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

WAREGEM, Grasdreef – 4 woongelegenheden 
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algemeen: 
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 opbouw 17 woningen door de firma Durabrik 
werd door de gemengde technische commissie gunstig beoordeeld (Fase 2) 

ontwerp: 
opbouw van 17 appartementen 

• 14 tweeslaapkamerappartementen 
• 2 éénslaapkamerappartementen 
• 1 appartement voor mindervaliden 

 
o architect: Vaneeckhout, Roeselare (in opdracht van aannemer) 
o veiligheidscoördinator ontwerp en Verwezenlijking: Prevobo, Veurne 
o EPB-verslaggever: Prevobo, Veurne 
o studiebureau stabiliteit: Abicon, Tielt 
o studiebureau technieken: Vaneeckhout, Roeselare 
 
o aannemer: Durabrik, Drongen 
 
o aanbesteding: CBO-procedure 
o bestelbedrag:  € 2.211.012,35 excl. BTW 
o aanvang der werken: 10/11/2015 
o uitvoeringstermijn: 480 kalenderdagen 
o vordering der werken op 31/12/2016: 50% 
 
o financiering: FS3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals reeds ter zitting van de Raad van Bestuur van 28 oktober 2015 beslist, zullen de eerste en tweede 
verdieping bij voorkeur toegewezen worden aan 65+ers. Het betreft twee appartementen met 1 slaapkamer en 
tien appartementen met 2 slaapkamers. 
 

  

DENTERGEM, centrum – Baljuwstraat - 17 appartementen 
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meiboomhuldiging op 24 juni 2016 

Op 24 juni 2016 werd in samenwerking met de gemeente Dentergem en aannemer Durabrik naar aanleiding van de 
opstart van het project een meiboomhuldiging gehouden.  Hierbij werd met een touringcar zowel een bezoek 
gebracht aan het CBO-project Oeselgem als het CBO-project Dentergem en werd eveneens halt gehouden in de 
wijk Nellekenshof in Dentergem waar in een gedeelte van de wijk het schrijnwerk werd vervangen, nieuwe 
keukens werden geplaatst en dakisolatie werd voorzien. 

 

 

 

 

 

 

 

omgevingswerken 
 
Ter zitting van het directiecomité van 8 april 2016 werd ter kennis gebracht dat voor dit project er een dossier 
dient opgestart worden voor bijkomende, relatief kleine aanvullende omgevingswerken, daar deze niet in de CBO-
procedure zijn opgenomen. 
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algemeen: 
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 21 woningen door de firma Durabrik werd 
door de gemengde technische commissie gunstig beoordeeld (Fase 2). 

ontwerp: 
opbouw van 21 appartementen 

• 14 tweeslaapkamerappartementen 
• 6 éénslaapkamerappartementen 
• 1 appartement voor mindervaliden 

 
o architect: Vaneeckhout, Roeselare (in opdracht van aannemer) 
o veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking: Prevobo, Veurne 
o EPB-verslaggever: Prevobo, Veurne 
o studiebureau stabiliteit: Abicon, Tielt 
o studiebureau technieken: Vaneeckhout, Roeselare 
o aannemer: Durabrik, Drongen 
 
o aanbesteding: CBO-procedure 
o bestelbedrag:  € 2.812.425,00 excl. BTW 
o aanvang der werken: 10/11/2015 
o uitvoeringstermijn: 480 kalenderdagen 
o vordering der werken op 31/12/2016: 67% 
 
o financiering: FS3 
 
 

 
 
 
Zoals reeds ter zitting van de raad van bestuur van 28 oktober 2015 beslist, zal in dit project uitsluitende de 2de 
– bovenste verdieping toegewezen worden aan 65+ers. Het gaat hier om vier appartementen met 1 slaapkamer en 
drie appartementen met 2 slaapkamers. 
 
  

DENTERGEM, OESELGEM, Volderstraat – 21 appartementen 
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meiboomhuldiging op 24 juni 2016 

Op 24 juni 2016 werd in samenwerking met de gemeente Dentergem en 
aannemer Durabrik naar aanleiding van de opstart van het project een 
meiboomhuldiging gehouden.  Hierbij werd met een touringcar zowel een 
bezoek gebracht aan het CBO-project Oeselgem als het CBO-project 
Dentergem en werd eveneens halt gehouden in de wijk Nellekenshof in 
Dentergem waar in een gedeelte van de wijk het schrijnwerk werd 
vervangen, nieuwe keukens werden geplaatst en dakisolatie werd 
voorzien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

omgevingswerken 
 
Ter zitting van het directiecomité van 8 april 2016 werd ter kennis gebracht dat voor dit project er een dossier 
dient opgestart worden voor bijkomende, relatief kleine aanvullende omgevingswerken, daar deze niet in de CBO-
procedure zijn opgenomen. 
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1.2.4.3 Opgeleverde werken 

 

 
ontwerp 
fase 1  (3W – blok 1) - één ‘seniorenwoning’ met 2 slaapkamers op het gelijkvloers 

- 2 duplexappartementen op het 1ste verdiep met 3 slaapkamers (op 2de verdiep)  
 (6W)  cfr. bestaande verwezenlijking (3de pijpekop) 
    2 eengezinswoningen 3 slaapkamers (3/5) 

2 bel-etagewoningen met 2 slaapkamers 
    2 eengezinswoningen met 3 slaapkamers 
fase 2 (6W –blok 2)  - 2 ‘seniorenwoningen’ met 2 slaapkamers op het gelijkvloers 

- 4 duplexappartementen op het 1ste verdiep met 3 slaapkamers (op 2de verdiep) 
 
o architect: Naert W&W, Pittem 
o veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking: V.E.T.O. & Partners, Oosterzele 
o EPB-verslaggever: Kerckaert Alex, Wingene 
o studiebureau stabiliteit: Boucherie, Roeselare 
o studiebureau technieken: Arkas-Callewaert, Heule 
o aannemer: Damman, Deerlijk 
 
o aanvang der werken: 12/01/2015 

 
o oorspronkelijke uitvoeringstermijn: 420 kalenderdagen  
o einde der werken: V. O. 30/05/2016 
 
o aanbesteding: open aanbesteding 04/07/2014 
o bestelbedrag: € 1.415.401,56 excl. BTW 
o eindbedrag: € 1.430.318,92 excl. BTW 
   boete wegens laattijdige uitvoering der werken: nihil 
   VO6 voor slecht uitgevoerde werken: € 10.000,00  
   VO6bis dd. 07/07/2016 
   VO7 voor uitgestelde werken: nihil 
 
o financiering: FS3 
 
o gemiddelde marktwaarde: € 630,00 
o gemiddelde huurprijs op 01/01/2017 excl. huurlasten: €327,00 
o start verhuring : 01/07/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EGEM, wijk Molenakker 15 woningen (9+6): fase 1 – 9 woongelegenheden 
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Omgevingswerken: stand van zaken 
Een parkeergedeelte zal aansluiten op 2de fase van 6 huurwoongelegenheden te Egem, wijk Molenakker. 
Desbetreffende aanleg van omgevingswerken werd destijds reeds aangemeld via Portaal VMSW doch vanwege 
gemeente Pittem dienen er nog bepaalde gegevens aangereikt te worden teneinde een ontwerper via VMSW te 
kunnen aanstellen. Vermoedelijk zal het dossier omgevingswerken zijn uitvoering kennen in de loop van 2017 nl. op 
het moment van einde der werken 2de fase van 6 woningen temeer er ook nog een gedeelte der omgevingswerken 
van de 1ste fase van 9 woningen hierin geïntegreerd is en deze dan gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd. 

 

 
 
 

Goedkeuring voorstel van ontsluiting (vervanging van voetweg 22) 
Destijds werd mondeling overeengekomen dat een mogelijk spie grond zou worden aangekocht t.a.v. dhr Devolder 
teneinde de toegangsweg t.h.v. hoek (achterkant lot 4 sociale kavel) gemakkelijker te kunnen ontsluiten voor 
landbouwverkeer. 
Gelet op het destijds opgemaakte schatting t.b.v. 4,50 euro/ m² voor een perceeltje (spie) t.b.v. 257,60 m² dit 
niet direct een hoge investering blijkt te zijn t.a.v. de meerwaarde om een overeenkomst te bekomen t.a.v. 
aangelanden Luc Verschoor en Dirk Devolder tot het bekomen van een vlotter en efficiënte ontsluiting ter 
vervanging van de vroegere erfdienstbaarheid volgt de raad deze visie om toch tot aankoop deze spie grond of 
hoekperceeltje over te gaan met duidelijke afspraak dat deze grond niet dient verhard te worden door Helpt 
Elkander. Het permanent onderhoud dezer grond zal blijven gebeuren door voormelde aangelanden. 
 

(Zie 1.1.2. Aankopen )  
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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 

 
 

algemene renovatie Diverse gemeenten, 8 eengezinswoningen 7de fase    8 € 685.000,00 

 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,  5 
eengezinswoningen 6de fase en onder de voorwaarde dat de werken naar tevredenheid 
werden uitgevoerd.  
Aannemer: Maes & Coucke, Markegem 

 
Daar voor uitvoering van deze werken betrokken aannemer niet beschikt over een klasse 4, dewelke noodzakelijk is om 
de werken in zijn totaliteit te kunnen gunnen, werd er zitting van de Raad van Bestuur van 14 december 2016 beslist om 
dit dossier op te splitsen in twee deelfasen als volgt:  
  Fase 1:  Waregem Berkenlaan 26  
    Geraniumlaan 4 
   St. Eloois Vijve Herlaarstraat 10 
    Rozenhof 15 
 
  Fase 2:  Waregem Deerlijkseweg 179 
   St. Eloois Vijve Transvaalstraat 67 
    Lindetuin 12 
    Lindetuin 46 
  

 
 
 
algemene renovatie Wielsbeke, Minister De Taeyelaan 11 en 15     2 € 83.062,50  

 Art. 26, §1, 2°b onderhandelingsprocedure zonder  
 bekendmaking 
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prospectie “studie oudere woningen  ( 1969) 

 
Reeds op 24 september 2014 keurde de raad van bestuur het plan ter verdere vernieuwing van het patrimonium 
“Studie oude woningen“ goed. 
 
De totale studie telt een geheel van 208 woningen waarbij op 31/12/2016 kan gesteld worden dat reeds 133 
woningen met een bouwjaar tot 1969 volledig werden gerenoveerd. Eind 2016 zijn er werken in uitvoering 
waarvan de oplevering gepland wordt in 2017 voor vijf woningen.  Ook is een procedure lopende voor effectieve 
verkoop van een 5-tal woningen. 
 
Ter zitting van het Directiecomité  van 8 april 2016, bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 27 april 2016 
werd een actieplan goedgekeurd omtrent 70 woningen die nog niet conform ERP 2020 waren en waarvan nog 47 
woningen bewoond waren. . Aan de dienst verhuring werd gevraagd bij de huurders van een totaal te renoveren en 
te slopen woningen langs te gaan om hen te overtuigen te verhuizen.  
 

aantal woningen type renovatie aantal woningen bewoond 

16 nog totaal te renoveren 9 

14 
sloop van aanpalende woning en 
nieuwbouw 

6 

24 reeds beperkt gerenoveerd 24 

16 
openbare verkoop (alleenstaande 
rijwoningen nog niets gerenoveerd) 

8 

 
Bij de 9 huurders van een totaal te renoveren woning ging in 2016 een huisbezoek door. Dit met als doel de 
huurders te motiveren om aangepast te verhuizen. Vier huurders schreven zich in. De resterende huurders 
wachten concretere data af en hopen er zo lang mogelijk te kunnen blijven wonen. Van zodra meer gegevens 
beschikbaar zijn, zal een nieuw huisbezoek doorgaan. 
 
Ook bij de zes huurders van een te slopen woning in kader van vervangingsbouw gingen we in 2016 langs. Vijf 
huurders schreven zich in voor een aangepaste woning. Eén huurder wacht het definitief ontwerp van 
vervangingsbouw af, in de hoop in dezelfde wijk te kunnen blijven wonen. Van zodra dit ontwerp is gekend, zal ook 
hier een nieuw huisbezoek doorgaan.  
 
Cfr. het goedgekeurde actieplan werd nog geen concrete actie ondernomen naar de huurders toe voor wat 
betreft de openbaar te verkopen woningen en de woningen die reeds beperkt gerenoveerd zijn.  Het ligt in de 
bedoeling om voor wat betreft de reeds beperkt gerenoveerde woningen  de huurders te laten wonen.  Ook wat 
betreft de openbaar te verkopen woningen wordt geopteerd de huurders zo lang mogelijk te laten wonen en 
vooreerst de reeds leegstaande woningen, incl. de woningen die door opzeg van de huurder leeg komen te staan, 
te verkopen. 
 

Doelstellingen ERP – ENERGIE RENOVATIEPROGRAMMA 2020 

 
Stand van zaken omtrent de ERP-doelstellingen: 
 

 
De bedoeling is om tegen 2020 alle woningen te voorzien van dubbel glas, dakisolatie & HR- CV- ketels 
(condensatieketels). Tegelijkertijd worden er cfr in 2015 afgesloten onderhoudscontract voorzien om een 350- 
tal oude CV- ketels > 25 jaar te vervangen in komende periode van 4 jaar (tegen 2019).   Daarnaast worden er ook 
tal van bestaande CV- ketels < 25 jaar vervangen ingevolge grote defecten of slijtage. 
 
Tot slot kunnen wij vermelden dat er reeds 754 woningen voorzien zijn van EPC- certificaat met een gemiddelde 
EPC- waarde van 289,56 wat ’n relatief goede score is m.b.t. isolatiecapaciteit buitenschil woning. 

DUBBEL GLAS DAKISOLATIE HOOGRENDEMENTSKETELS 

31/12/2015 1.086 861 1.055 

31/12/2016 1.246 1.033 1.163 
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1.2.5.2 Werken in uitvoering 

 

 

 

o ligging der woningen: - WAREGEM  Kapellestraat 8 
       Lijsterlaan 11 
       Geraniumlaan 5 
 
    - ST. ELOOIS VIJVE Herlaarstraat 8 
       P. Benoitlaan 10 
 
o architect: Arch-Idé, Zulte – Olsene 
o veiligheidscoördinator: V.E.T.O. & Partners, Oosterzele 
o aannemer: Maes & Coucke, Markegem 
 
o aanbesteding: open aanbesteding dd. 13/10/2015 
 
o bestelbedrag: € 427.798,68 excl. BTW 
o aanvang der werken: 25/04/2016 
o uitvoeringstermijn: 300 kalenderdagen 
o vordering der werken op 31/12/2016: 21% 
 
o financiering: FS3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

DIVERSE GEMEENTEN, 5 eengezinswoningen FASE 6: totale renovatie 
2012/0308/01 
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o ligging der woningen:  - WAREGEM  Azalealaan 4, 8, 15, 20, 61 en 63 
       Tjollenstraat 5, 9, 11, 19 en 23 
       St. Margrietstraat 26 
    - ST. ELOOIS VIJVE Rozenhof 36, 37 en 72 
       Spoorweglaan 46 en 52 
       Herlaarstraat 22 en 40 
    - ST. BAAFS VIJVE  Jasmijnenstraat 24 
    - WIELSBEKE  J. Claerhoutstraat 13 
 
o architect: Building Concepts, Waregem 
o veiligheidscoördinator: Feys, Poperinge 
o studiebureau stabiliteit: Building Concepts, Waregem 
o aannemer: Six, Izegem  
 
o aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

 uitbreiding op het dossier totale renovatie 20 gelijkvloerse 
 woningen fase 3 

 
o bestelbedrag: € 1.370.547,73 excl. BTW  
o aanvang der werken: 26/10/2015 
o uitvoeringstermijn: 450 kalenderdagen 
o vordering der werken op 31/12/2016: 92% 
 
o financiering: FS3 

 
o dossier van verplichte herhuisvesting in werkjaar 2015 voor 13 huurders 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

DIVERSE GEMEENTEN, 21 gelijkvloerse woningen FASE 4: totale renovatie (excl. daken en 

buitenschrijnwerk) 

2009/0952/02 
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1.2.5.3 Opgeleverde werken 

 

 

 

o ligging der woningen:  - Mussekouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24,  
  31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 

83, 84, 85, 86, 87 en 88 
 

o architect: Archi Tack, Ooigem 
o veiligheidscoördinator: Feys, Poperinge 
o aannemer: Six, Izegem  

 
o aanvang der werken: 01/09/2015 
o uitvoeringstermijn: 245 kalenderdagen 
o einde der werken: V.O. 01/12/2016 

 
o aanbesteding: open aanbesteding dd. 31/10/2014 
o bestelbedrag: € 908.347,77 excl. BTW 
o eindbedrag: € 987.312,91  excl. BTW 

- boete wegens laattijdige uitvoering der werken: nihil 
- VO6 voor slecht uitgevoerde werken: € 15.000,00 
- VO7 voor uitgestelde werken: € 14.500,00 
 

o financiering: FS3 
o premies voor energiebesparende maatregelen dakisolatie en hoogrendementsglas: aanvraag 2017) 

 
o gemiddelde marktwaarde voor renovatie: € 475,00 
o gemiddelde marktwaarde na renovatie: € 538,00 
o gemiddelde reële huurprijs op 01/01/2016 excl. huurlasten: € 253,00 
o gemiddelde reële huurprijs op 01/01/2017 excl. huurlasten: € 275,00 

 
o infovergadering voor de huurders op 28 september 2015 
 
 
  

WAREGEM, wijk Mussekouter 1ste fase (48W) – 46 woningen 

renovatie schrijnwerk, keuken, dakisolatie en elektriciteitscontrole 

2009/0937/01 



Deel III: Verslag van de Raad van Bestuur 

Jaarverslag 2016 

54

 
 
 
o ligging der woningen:  - Evarist Deconinckstraat 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27 en 29 

 
o architect: Archi Tack, Ooigem 
o veiligheidscoördinator: Infraplan, Zulte 
o aannemer: Bekaert Building Company, Waregem 

 
o aanvang der werken: 24/08/2015 
o uitvoeringstermijn: 144 kalenderdagen 
o einde der werken: V.O. 01/04/2016 

 
o aanbesteding: open aanbesteding dd. 31/10/2014 
o bestelbedrag: € 379.553,40 excl. BTW 
o eindbedrag: € 380.624,03  excl. BTW 

- boete wegens laattijdige uitvoering der werken: nihil 
- VO6 voor slecht uitgevoerde werken: € 10.000,00 
- VO6bis  dd. 17/05/2016 
- VO7 voor uitgestelde werken: nihil 
 

o financiering: FS3 
o premies voor energiebesparende maatregelen dakisolatie en hoogrendementsglas: aanvraag 2017 

 
o gemiddelde marktwaarde voor renovatie: € 629,00 
o gemiddelde marktwaarde na renovatie: € 695,00 
o gemiddelde reële huurprijs op 01/01/2016 excl. huurlasten: € 319,00 
o gemiddelde reële huurprijs op 01/01/2017 excl. huurlasten: € 347,00 

 
o infovergadering voor de huurders op 16 juli 2015 
 
  

WAREGEM, wijk Nieuwenhove (6+7W) – 12 woningen 

renovatie schrijnwerk, keuken, dakisolatie en elektriciteitscontrole 

2009/0951/01 
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o ligging der woningen:   - Stijn Streuvelstraat 1, 5, 7, 10, 11, 13, 17, 18 en 21 
- A. Rodenbachlaan 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117 en 

121 
 

o architect: Archi Tack, Ooigem 
o veiligheidscoördinator: Infraplan, Zulte 
o aannemer: Bekaert Building Company, Waregem 

 
o aanvang der werken: 22/06/2015 
o uitvoeringstermijn: 175 kalenderdagen 
o einde der werken: V.O. 01/04/2016 

 
o aanbesteding: open aanbesteding dd. 31/10/2014 
o bestelbedrag: € 614.929,98 excl. BTW 
o eindbedrag: € 633.313,60  excl. BTW 
- boete wegens laattijdige uitvoering der werken: nihil   

- VO6 voor slecht uitgevoerde werken: € 19.000,00 
- VO6bis  dd. 28/06/2016 
- VO7 voor uitgestelde werken: nihil 
 

o financiering: FS3 
o premies voor energiebesparende maatregelen dakisolatie en hoogrendementsglas: aanvraag 2017 

 
o gemiddelde marktwaarde voor renovatie: € 570,00 
o gemiddelde marktwaarde na renovatie: € 613,00 
o gemiddelde reële huurprijs op 01/01/2016 excl. huurlasten: € 358,00 
o gemiddelde reële huurprijs op 01/01/2017 excl. huurlasten: € 402,00 

 
o infovergadering voor de huurders op 8 juni 2015 
 
  

WIELSBEKE, wijk Vlasblomme, 1ste fase (38W) – 23 woningen 

renovatie schrijnwerk, keuken, dakisolatie, voegwerken en elektriciteitscontrole 
2009/0942/01 



Deel III: Verslag van de Raad van Bestuur 

Jaarverslag 2016 

56

 
 
 
 
 
o ligging der woningen:  Nellekenshof 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 en 58 

 
o architect: Rik Mas, Oudenaarde 
o veiligheidscoördinator: Infraplan, Zulte 
o aannemer: Six, Izegem 

 
o aanvang der werken: 22/06/2015 
o uitvoeringstermijn: 280 kalenderdagen 
o einde der werken:  V.O. 31/05/2016 

 
o aanbesteding: open aanbesteding dd. 30/10/2014 
o bestelbedrag: € 860.033,71 excl. BTW 
o eindbedrag: € 861.362,60  excl. BTW 

- boete wegens laattijdige uitvoering der werken: nihil 
- VO6 voor slecht uitgevoerde werken: € 12.000,00 
- VO6bis  dd. 13/07/2016 
- VO7 voor uitgestelde werken: nihil 
 

o financiering: FS3 
o premies voor energiebesparende maatregelen dakisolatie en hoogrendementsglas: aanvraag 2017 

 
o gemiddelde marktwaarde voor renovatie: € 603,00 
o gemiddelde marktwaarde na renovatie: € 649,00 
o gemiddelde reële huurprijs op 01/01/2016 excl. huurlasten: € 306,00 
o gemiddelde reële huurprijs op 01/01/2017 excl. huurlasten: € 361,00 

 
o infovergadering voor de huurders op 8 juni 2015  
  

DENTERGEM, wijk Nellekenshof 2de fase (20W) – 18 woningen 

renovatie schrijnwerk, keuken, dakisolatie en elektriciteitscontrole 
2009/0938/01 
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o ligging der woningen:   - Populierenlaan 7, 8, 9, 10 en 11 
    - Platanenlaan 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28 en 30 
    - Transvaalstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23,  
    25 en 27 
 
o architect: Archi Tack, Ooigem 
o veiligheidscoördinator: Feys, Poperinge 
o aannemer: Bekaert Building Company, Waregem 

 
o aanvang der werken: 24/08/2015 
o uitvoeringstermijn: 230 kalenderdagen 
o einde der werken:  V.O. 12/07/2016 

 
o aanbesteding: open aanbesteding dd. 31/03/2014 
o bestelbedrag: € 1.281.705,05 excl. BTW 
o eindbedrag: €1.254.220,15 excl. BTW 

- boete wegens laattijdige uitvoering der werken: nihil 
- VO6 voor slecht uitgevoerde werken: € 6.000,00 
- VO7 voor uitgestelde werken: nihil 
 

o financiering: FS3 
o premies voor energiebesparende maatregelen dakisolatie en hoogrendementsglas: aanvraag 2017 

 
o gemiddelde marktwaarde voor renovatie: € 586,00 
o gemiddelde marktwaarde na renovatie: € 632,00 
o gemiddelde reële huurprijs op 01/01/2016 excl. huurlasten:: € 324,00 
o gemiddelde reële huurprijs op 01/01/2017 excl. huurlasten:: € 376,00 
 
o infovergadering voor de huurders op 16 juli 2015 
 
  

AARSELE, Tuinwijk 2de fase (50W) – 43 woningen 

renovatie schrijnwerk, keuken, dakisolatie, voegwerken, opritten en elektriciteitscontrole 

2009/0943/01 
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o ligging der woningen:   - Consciencestraat 1, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20 en 24 
    - Rodenbachstraat 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 en 11 

- Gezellestraat 2, 6 en 8 
 

o architect: Vleeshouwers Architectenbureau, Deinze 
o veiligheidscoördinator: Infraplan, Zulte 
o aannemer: Six, Izegem 

 
o aanvang der werken: 01/10/2015 
o uitvoeringstermijn: 150 kalenderdagen 
o einde der werken: V.O. 26/05/2016 

 
o aanbesteding: open aanbesteding dd. 30/10/2014 
o bestelbedrag: € 702.273,69 excl. BTW 
o eindbedrag: € 764.531,31  excl. BTW 

- boete wegens laattijdige uitvoering der werken: nihil 
- VO6 voor slecht uitgevoerde werken: € 10.000,00 
- VO6bis  dd. 12/07/2016 
- VO7 voor uitgestelde werken: nihil 
 

o financiering: FS3 
o premies voor energiebesparende maatregelen dakisolatie en hoogrendementsglas: aanvraag 2017 

 
o gemiddelde marktwaarde voor renovatie: € 585,00 
o gemiddelde marktwaarde na renovatie: € 630,00 
o gemiddelde reële huurprijs op 01/01/2016 excl. huurlasten:: € 342,00 
o gemiddelde reële huurprijs op 01/01/2017 excl. huurlasten:: € 377,00 
 
o infovergadering voor de huurders op 6 oktober 2015 

o   

KOOLSKAMP, Heuvelhove 1ste fase (32W) – 21 woningen 

renovatie schrijwnwerk, keuken, dakisolatie en elektriciteitscontrole 

2009/0944/01 
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o ligging der woningen:   - WAREGEM:   Tjollenstraat 3, 21, 25, Azalealaan 10, 16 en 18 
       St. Margrietstraat 21 en 22 

- ST. ELOOIS VIJVE  Rozenhof 70, 73, Spoorweglaan 48, Herlaarstraat 38,  
   42 en 46  
- ST. BAAFS VIJVE Jasmijnenstraat 26, 28 en 35 
- WIELSBEKE  J. Claerhoutstraat 11, 15 en 21 

 
o architect: Building Concepts, Waregem 
o veiligheidscoördinator: Feys, Poperinge 
o aannemer: Six, Izegem  

 
o aanvang der werken: 07/04/2014 
o uitvoeringstermijn: 450 kalenderdagen 
o einde der werken:  V.O. 14/09/2015 
   D.O. 17/11/2016 

 
o aanbesteding: open aanbesteding dd. 26/09/2013 
o bestelbedrag: € 1.235.495,56 excl. BTW 
o eindbedrag: € 1.263.469,44 excl. BTW 

- boete wegens laattijdige uitvoering der werken: nihil 
- VO6 voor slecht uitgevoerde werken: € 11.000,00 
- VO6bis  dd. 15/10/2015 
- VO7 voor uitgestelde werken: € 7.780,00l, voor rioleringswerken die uitgevoerd zullen worden tijdens  
 uitvoering der werken dossier fase 4 – 21 gelijkvloerse woningen 
- VO7bis dd. 22/12/2016 
 

o financiering: FS3 
o premies voor energiebesparende maatregelen: € 29.262,80 (vloerisolatie en hoogrendementsketels) 

 
o gemiddelde marktwaarde voor renovatie: € 329,00 
o gemiddelde marktwaarde na renovatie: € 506,00 
o gemiddelde reële huurprijs op 01/01/2016 excl. huurlasten:: € 234,25 
 

 
 
 
 
 
 

 
.  

DIVERSE GEMEENTEN, 20 gelijkvloerse woningen FASE 3: totale renovatie 
2009/0952/01 
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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 en 52 
    WIELSBEKE - 7 woningen 
     Kapellestraat 14 en 22, Lobeekstraat 10 en 17, Marktstraat 3, 13 en 33 
 

o architect: Lecluyse, Waregem 
o veiligheidscoördinator: Feys, Poperinge  
o aannemer: P.I.C, Laarne 

 

o aanvang der werken: 17/03/2014 
o uitvoeringstermijn: 200 kalenderdagen 
o einde der werken :  V.O. 11/03/2015 
   D.O. 05/04/2016 

 

o aanbesteding: open aanbesteding dd. 27/09/2013 
o bestelbedrag: € 377.436,65 excl. BTW 
o eindbedrag: € 418.211,89 excl. BTW 

- boete wegens laattijdige uitvoering der werken: nihil 
- VO6 voor slecht uitgevoerde werken: nihil 
- VO7 voor uitgestelde werken: nihil 

 

o financiering: renteloze FS3-financiering 
o premies voor energiebesparende maatregelen: € 87.537,08 (dakisolatie) 
 
 

 
 
o ligging der woningen: KOOLSKAMP - 30 woningen 

      Braambessenstraat 2 
      Diksmuidse Boterweg 15, 17, 19 en 21 
      Gezellestraat 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12 en 14 
      Consciencestraat 10 en 12 
      Klaverstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 en 13 
      Korenbloemstraat 9, 10, 11, 12 en 13 
    ST. ELOOIS VIJVE - 5 woningen 
      Lindetuin 43, 44, 46 ,48 en 53 
    OESELGEM – 18 woningen 
      Vlassenhove 1, 3, 4, 7, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 24, 25, 39, 40, 42, 43, 45  
      en 48 
 

o architect: Arch-Idé architectenbureau, Zulte  
o veiligheidscoördinator: Feys, Poperinge 
o aannemer: Reno Decor, Laarne 

 

o aanvang der werken: 31/03/2014 
o uitvoeringstermijn: 180 kalenderdagen 
o einde der werken  V.O. 19/02/2015 
   D.O. 22/03/2016 

 

o aanbesteding: open aanbesteding –dd. 25/10/2013 
o bestelbedrag: € 438.695,25 excl. BTW 
o eindbedrag: € 449.977,84 excl. BTW 

- boete wegens laattijdige uitvoering der werken: nihil 
- VO6 voor slecht uitgevoerde werken: nihil 
- VO7 voor uitgestelde werken: nihil 

 

o financiering: renteloze FS3-financiering 
o premies voor energiebesparende maatregelen: niet van toepassing   

DIVERSE GEMEENTEN, dakisolatie en zinkwerken 51 woningen 
2009/0946/01 

DIVERSE GEMEENTEN, voegwerken 53 woningen 

2009/0947/01 
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o ligging der woningen: 90 app te 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 aanvang der werken: 31/03/2014 
o uitvoeringstermijn: 525 kalenderdagen 
o einde der werken: V.O. 26/11/2015 

 
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 eindbedrag: € 4.750.753,00 excl. BTW 

- boete wegens laattijdig uitvoering der werken: nihil 
- VO6 voor slecht uitgevoerde werken: € 2.000,00 
- VO6 bis dd. 15/01/2016 
- VO7 voor uitgestelde werken: € 13.000,00 
- VO7bis dd. 03/02/2016 

 
o financiering: renteloze FS3 
o premies voor energiebesparende maatregelen: nog aan te vragen 

 
 
 
 
 
o aannemer: Reno Decor, Laarne 
 
o aanvang der werken: 27/06/2015 
o uitvoeringstermijn: 70 kalenderdagen 
o einde der werken V.O. 01/02/2016 
 

o aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking  
o bestelbedrag: € 40.890,00 excl. BTW 
o eindbedrag: € 36.415,20 excl. BTW  

- boete wegens laattijdige uitvoering der werken: nihil 
- VO6 voor slecht uitgevoerde werken: nihil 
- VO7 voor uitgestelde werken: nihil 

 

o financiering: eigen middelen 
o premies voor energiebesparende maatregelen: niet van toepassing 
  

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

Renovatie ZW–gevel, vernieuwen badkamers en brandpreventie 

2008/0387/02 

EGEM, wijk Molenakker – dringende voegwerken - veiligheidsredenen 
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o ligging der woningen:  WAREGEM - 68 woningen 
     - Fr. Rooseveltlaan 109 
     - Brouwerijstraat 107 en 113 
     - Berkenlaan 1, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32 en 33 
     - Lijsterlaan 8, 13 en 19 
     - Desselgemseweg 133 en 135 
     - Azalealaan 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 41, 
        57, 59, 61 en 63 
     - Tulpenlaan 1 en 11 
     - Geraniumlaan 4, 6, 9, 15, 26 en 30 
     - Pijkstraat 48 
     - Tjollenstraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 en 25 
 
    ST. ELOOIS VIJVE - 47 woningen 
     - Lindetuin 43, 44, 46, 47, 48 en 53 
     - Transvaalstraat 63 en 67 
     - P. Benoitlaan 8, 17, 22, 32, 34, 40 en 42 
     - Rozenhof 15, 33, 36, 37, 38, 39, 70, 71, 72, 73 en 74 
     - Spoorweglaan 46, 48, 50, 52, 54 en 56 
     - Schoendalestraat 89 
     - Herlaarstraat 10, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 en 46 
 
o architect: Arch-Idé, Rudi Dedeurwaerder, Zulte 
o veiligheidscoördinator: Feys, Poperinge 
o aannemer: Van De Kerkhof, Mol 

 
o aanvang der werken: 28/04/2014 
o uitvoeringstermijn: 120 kalenderdagen 
o einde der werken V.O. 07/01/2015, D.O. 07/01/2016 
 
o aanbesteding: open aanbesteding 25/10/2013 
o bestelbedrag: € 114.108,85 excl. BTW 
o eindbedrag: € 109.313,85 excl. BTW 

- boete wegens laattijdige uitvoering der werken: nihil  
- VO6 voor slecht uitgevoerde werken: nihil 
- VO7 voor uitgestelde werken: nihil 

 
o financiering: eigen middelen 
o premies voor energiebesparende maatregelen: niet van toepassing 
 
  

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

2009/0949/01 
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o ligging der woningen:   - WAREGEM   Berkenlaan 11, 13, Geraniumlaan 24, 
       Nieuwenhovestraat 19, Lijsterlaan 21  

- ST. ELOOIS VIJVE  Rozenhof 23  
- ST. BAAFS VIJVE W.B. Cartonstraat 4 
- WIELSBEKE  Marktstraat 5, 11, 29, 31, Kapellestraat 10,  

Lobeekstraat 12, 13 
 
o architect: Architectenbureau Rudi Dedeurwaerder, Zulte 
o veiligheidscoördinator: V.E.TO. & Partners, Oosterzele 
o aannemer: Bouwonderneming Calleeuw-Blieck, Brugge  
 
o aanvang der werken: 01/10/2012 
o uitvoeringstermijn: 450 kalenderdagen 
o einde der werken: V.O. 03/02/2015 
 
o aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
o bestelbedrag: € 1.111.033,14 excl. BTW 
o eindbedrag: €1.250.147,59 excl. BTW  

- PV van niet oplevering dd. 08/07/2014, 08/10/2014, 15/12/2014 en 26/01/2015 
- Boete wegens laattijdige uitvoering der werken: € 55.551,66 
- VO6 voor slecht uitgevoerde werken: € 116.100,84, 150 euro boete per kalenderdag vertraging 
- PV niet oplevering VO6 dd. 22/04/2015 en 10/06/2015 
- VO6 bis nog steeds niet opgemaakt 
- VO7 voor uitgestelde werken: nihil 
 

o financiering: renteloze NFS2, omgezet naar FS3 
o premies voor energiebesparende maatregelen: € 77.859,30 (dak- en vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing 
       en hoogrendementsketels) 
 
o gemiddelde marktwaarde voor renovatie: € 356,00 
o gemiddelde marktwaarde na renovatie: € 512,00 
o gemiddelde reële huurprijs op 01/01/2016 excl. huurlasten:: € 294,97 
 

 Waregem        Wielsbeke    Wielsbeke          St Eloois Vijve 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

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

ééngezinswoningen 

2008/0057/01 
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In 2016 werd voor een totaal bedrag van 406.987,74 euro geïnvesteerd in de verbeteringswerken aan het 
patrimonium als volgt: 

- vernieuwen van Cv-installaties    370.322,05 euro (138 woningen) 
- vernieuwen van keukens    6.194,50 euro 
- vernieuwen van vloerbekleding    23.738,90 euro 
- vernieuwen van badkamers en sanitaire leidingen 5.553,57 euro 
- andere      1.178,72 euro 

Voor wat betreft het vernieuwen van Cv-installaties betreft het hier investeringen in nieuwe installaties ten 
gevolge van defecten incl. de 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 2016 werden in totaal  1.631 
werkbonnen uitgeschreven aan externe aannemers, onderverdeeld per gemeente als volgt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de klusjesman werden in totaal 489 werkbonnen uitgeschreven. De opdrachtbonnen voor de klusjesman 
kunnen als volgt onderverdeeld worden: 

• 30% algemene herstellingen ( plinten, tegels, pleister, …) 
• 30% sanitair en vochtproblemen (vochtproblemen, kranen herstellen, … ) 
• 25% elektriciteit (stopcontacten, dampkappen, fornuizen, … ) 
• 15% andere (o.a. afhalingen, verzekeringen, … ) 

  

2. Technische dienst 

GEMEENTE 

AANTAL OPDRACHTEN  

in absolute cijfers 

% OPDRACHTEN t.a.v. aantal 

woningen 

Waregem 913 1,13% 

St. Eloois Vijve 125 1,04% 

Wielsbeke 182 1,73% 

St. Baafs Vijve 23 0,63% 

Dentergem 44 1,22% 

Oeselgem 12 0,45% 

Aarsele 138 1,82% 

Kanegem 7 0,70% 

Egem 89 1,35% 

Koolskamp 98 1,44% 

TOTAAL 1.631 1,21% 

investeringen met eigen middelen buiten de VMSW 

dagelijks onderhoud en herstellingen van het patrimonium 
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overzicht van de onderhoudscontracten 

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

• duurtijd van het contract: 01/10/2015 tot 30/09/2019 
• Het contract houdt in dat er 2-jaarlijks een controle wordt gedaan van de CV-ketel, algemeen onderhoud, 

oproepen door huurders bij defect of niet (optimaal) functioneren van de verwarming- & sanitaire installatie 
herstellen van lekken en het systematisch vervangen van oude CV-ketels door condensatieketels -ERP 2020. 

• kosten voor het 2-jaarlijks CV- onderhoud worden teruggevorderd van de huurder via huurlasten. 
• gunningsbeslissing Raad van Bestuur dd. 09/09/2015 
 
Dit onderhoudscontract is op heden onderverdeeld in drie percelen. 
� Waregem (560- tal woningen) 

• aannemer: TSVB, Torhout 
� St. Eloois Vijve, Oeselgem, Dentergem, Wielsbeke en St. Baafs Vijve (260- tal woningen) 

• aannemer: TSVB, Torhout 
� Kanegem, Aarsele, Egem, Koolskamp (200- tal woningen) 

• aannemer: TSVB, Torhout 
 
Nadat in werkjaar 2015 reeds 15 opdrachtbonnen werden uitgeschreven voor vervangen van CV-ketels in dit 
onderhoudscontract, werden in 2016 nogmaals opdrachtbonnen uitgeschreven voor de vervanging van 137 CV- 
ketels  onderverdeeld per gemeente als volgt: 

• Waregem: 60 
• St. Eloois Vijve: 9 
• St. Baafs Vijve: 1 
• Wielsbeke: 21 
• Dentergem: 1 
• Oeselgem: 2 
• Aarsele: 15 
• Kanegem: 2 
• Egem: 10 
• Koolskamp: 16 

 
- contract voor het onderhoud en de vervanging van elektrische boilers 

• duurtijd van het contract: 01/01/2013 – 31/12/2016 
• aannemer: Elektro Varia, Ingelmunster 
• het contract houdt in: het onderhoud en het vervangen van de elektrische boilers, behandelen van oproepen 

door huurders bij defecten van elektrische boilers.  
• kosten ten laste van Helpt Elkander voor wat betreft het vervangen van de boilers, het jaarlijks onderhoud 

is ten laste van de huurder (huurlast) 
 
Inmiddels werd vanaf werkjaar 2017 een nieuw onderhoudscontract afgesloten met dezelfde aannemer 
opnieuw voor een periode van 4 jaar. 

 

- 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 
• dit contract houdt in: het reinigen van de glasgevel van Ter Dompel en Ter Beke 1 keer per jaar 
• kosten worden teruggevorderd van de huurder (huurlast) 

 
- contract voor onderhoud van het ventilatiesysteem Ter Dompel en Ter Beke te Waregem 

• duurtijd van het contract: 01/10/2015 tot 31/12/2018 
• aannemer: LW Construct, Boezinge 
• dit contract houdt in het reinigen van het ventilatiesysteem en vervangen van de filters 1 keer per jaar 
• kosten worden teruggevorderd van de huurder voor het jaarlijks onderhoud filter (huurlast), vervangen van 

de filters is volledig ten laste van Helpt Elkander 
• gunningsbeslissing Directiecomité dd. 11/09/2015 
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- contract voor het onderhoud van groenzones 

Er zijn onderhoudscontracten afgesloten voor onderhoud van gemeenschappelijke groenzones op volgende sites: 
� Waregem, Dompelpark 

• duurtijd van het contract: 01/05/2014 tot 30/04/2018 
• aannemer: Waak, Kuurne (sociale tewerkstelling actor) 
• dit contract houdt in het maaien en onderhoud van de gemeenschappelijke groenzones aan de 

appartementen De Reiger en De Ooievaar 
• kosten worden teruggevorderd van de huurder 

� Waregem, kantoorcomplex Helpt Elkander 
• duurtijd van het contract: 01/04/2015 tot 31/03/2019 
• aannemer: De Waak, Kuurne (sociale tewerkstelling actor) 
• kosten ten laste van Helpt Elkander 
• gunningsbeslissing directiecomité dd. 06/03/2015 

 
- 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 

• duurtijd van het contract: 01/03/2015 – 28/02/2018 
• aannemer: Tuliep, Waregem 
• Dit contract houdt in: de schoonmaak van de gemeenschappelijke delen, wandelgangen, liften en 

traphallen. 
• kosten ten laste van de huurder 
• gunningsbeslissing directiecomité dd. 13/02/2015 

� Waregem, Den Olm, residentie De Reiger en De Pelikaan – gemeenschappelijke delen en kantoorcomplex 
• duurtijd van het contract: 01/03/2015 – 28/02/2018 
• aannemer: Tuliep, Waregem 
• kosten ten laste van Helpt Elkander voor wat betreft het kantoor, ten laste van de huurder voor wat 

betreft reinigen gemeenschappelijke delen (huurlast) 
• gunningsbeslissing directiecomité dd. 13/02/2015 

� Aarsele, 10 appartementen – gemeenschappelijke delen 
• duurtijd van het contract: 01/10/2016 – 30/09/2017 
• aannemer: Tuliep, Waregem 
• kosten ten laste van de huurder 
• gunningsbeslissing directiecomité dd. 23/09/2016 

 

- contract voor het onderhoud van de liften 
Binnen het patrimonium van Helpt Elkander zijn er contracten afgesloten voor onderhoud incl. keuring door een 
erkend keuringsmechanisme 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 (huurlast) 

� 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 (huurlast) 

� Waregem, kantoor Hazepad 
• duurtijd van het contract: 01/04/2012 tot 01/11/2017 
• aannemer: Schindler 
• kosten integraal ten laste van Helpt Elkander 

  



Deel III: Verslag van de Raad van Bestuur 

Jaarverslag 2016 

67

- 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 

Dit contract houdt in: controle en onderhoud van alle brandblustoestellen, bijvullen en vervangen toestellen.  
 

 
 

 
Op maandag 4 april 2016 vond in zaal Eikenhove, mede op verzoek van de bewonersraad een 
informatievergadering plaats over de huurlasten voor de bewoners van de residenties Ter Dompel en Ter Beke 
in Waregem.  
Het werd een leerrijke infovergadering met veel interactie, zowel voor de huurders als voor Helpt Elkander, 
dit temeer er veel huurders aanwezig waren die recent herhuisvest werden uit het Hof Ter Waaien. Er waren 
een 50-tal personen aanwezig.  Aan alle huurders die niet aanwezig waren op de informatievergadering werd 
nog een afdruk van de presentatie bezorgd.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

raamcontract voor EPC’s 

Binnen het patrimonium van Helpt Elkander is een contract afgesloten voor de opmaak van EPC’s bij 
wederverhuring en renovaties als volgt: 

• alle gemeentes 
• beslissing directiecomité dd. 13/11/2015 
• duurtijd van het contract: 01/01/2016 tot 31/12/2018 
• aannemer: Studiebureau Desomer, Boezinge 
• kosten integraal ten laste van Helpt Elkander 

Binnen dit contract werden in 2016 in totaal 129 energieprestatiecertificaten opgemaakt. 
 

contract voor rookmelders 

Binnen het patrimonium van Helpt Elkander is een contract afgesloten voor de plaatsing van rookmelders in 
woningen gebouwd vanaf 1980 cfr regelgeving (decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen 
door optische rookmelders) als volgt: 

• alle gemeentes 
• beslissing directiecomité dd. 23/09/2016 (via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) 
• opgedeeld in 2 percelen (261 woningen in Waregem en 94 woningen buiten Waregem) 
• aannemer: Effect VZW, Kortrijk voor perceel 1 en Werkplus VZW, Waregem voor perceel 2 
• kosten integraal ten laste van Helpt Elkander  

Door het afsluiten van dit contract voldoet inmiddels het volledige patrimonium van de huisvestingsmaatschappij 
aan het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

andere werkzaamheden binnen de technische dienst 

informatievergadering huurlasten 
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contract voor groepsaankoop energie 

Binnen het patrimonium van Helpt Elkander is een contract afgesloten voor de levering van energie als volgt: 
• gemeenschappelijke tellers elektriciteit en aardgas van Ter Dompel en Ter Beke 
• elektriciteit en aardgas van het kantoorgebouw Helpt Elkander 
• leegstandstarief voor alle woningen 

• beslissing directiecomité dd. 11/09/2015 en raad van bestuur dd. 09/09/2015 
• duurtijd van het contract: 01/12/2015 tot 30/11/2017 (gunning via VVH) 
• leverancier: Engie, Brussel 
• kosten ten laste van Helpt Elkander m.u.v. de residenties Ter Dompel en Ter Beke 

 

energiescans 

In 2015 werd er een engagement aangegaan met de energiesnoeiers. Dankzij positieve evaluatie met hieraan 
gekoppelde subsidies kon dit contract met 1 jaar verlengd worden waardoor de samenwerking in 2016 verder liep.  
Op basis van gegevens die Helpt Elkander maandelijks doorgeeft aan de energiesnoeiers ivm de nieuwe huurders, 
worden deze mensen door energiesnoeiers vrijblijvend gecontacteerd voor een gratis energiescan.  
Tijdens het bezoek worden energiebesparingstips gegeven, wordt de energiefactuur bekeken en wordt er een 
vrijblijvende leveranciersvergelijking gemaakt. Er worden ook enkele energievriendelijke materialen geplaatst 
zoals bijvoorbeeld een spaardouchekop, spaarlampen, timer,… . Zowel de huurder als de huisvestingsmaatschappij 
ontvangt achteraf een rapport omtrent deze energiescan. 

In werkjaar 2016 kregen 88 huurders de kans op een gratis energiescan. 41 huurders gingen op de uitnodiging in, 
38 huurders hadden ofwel geen interesse of waren niet te bereiken. Voor 9 huurders staat het dossier voorlopig 
nog “on hold”.  

 

schadedossiers verzekeringen 
 

In 2016 werden er verzekeringsdossiers opgestart voor 63 woningen.  Het ging om 41 woningen met waterschade 
en 22 woningen voor diverse schade.  
De totale vergoeding die de huisvestingsmaatschappij in 2016 voor schade ontving, bedroeg 50.444,92 euro. 
 

 

GEMEENTE AANTAL WATERSCHADES AANTAL DIVERSE SCHADES 

Waregem 20 14 

St. Eloois Vijve 6 8 

Wielsbeke 3 0 

St. Baafs Vijve 0 0 

Dentergem 1 0 

Oeselgem 1 0 

Aarsele 4 0 

Kanegem 1 0 

Egem 1 0 

Koolskamp 2 0 

TOTAAL 41 22 
 

 
soorten waterschade  soorten diverse schade 
lek cv-leiding  16 inbraak/vandalisme  3 
lek sanitair  25 aanrijding (brievenbus, garage, ) 4 

storm- en hagelschade  2 
brand (fornuis, …)  2 
glasbreuk   2 
andere    3 
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De voorbijgaande jaren valt een stelselmatige stijging van het aantal CV-lekken op te merken.  Een fenomeen dat 
inherent is aan het verouderen van het patrimonium. Enkele wijken blijken er extra gevoelig voor; dit kan te 
wijten zijn aan de toenmalige bouwkwaliteit maar evengoed aan de gebruikte materialen, de grondvochtigheid in 
die wijken (oude wateraders), de samenstelling van het water in de cv-leidingen,…  
Bij herhaalde lekken wordt er overgegaan naar het afkoppelen van de ondergrondse leidingen en het aanleggen 
van leidingen in opbouw om proactief te kunnen inspelen op de steeds weerkerende problemen. Na onderhandelen 
met de verzekering hebben we een snellere en financieel interessantere procedure kunnen uitwerken waardoor 
we een deel van de kosten kunnen recupereren. Daarnaast kunnen we door een aanpassing van de regelgeving ook 
profiteren van premies voor het vervangen van ketels ouder dan 15 jaar (waar dit vroeger ouder dan 25 jaar 
betrof), iets wat soms noodzakelijk blijkt door de jarenlange interne roestschilfervorming in de leidingen. 
 
 

bijeenkomst met aannemers 
 

Op 17 februari 2016 vond een bespreking plaats met de “courante aannemers”, dit zijn aannemers die op 
regelmatige basis kleine opdrachten uitvoeren voor de huisvestingsmaatschappij, met als doel om in de toekomst 
nog beter te kunnen samenwerken. Er waren op deze bijeenkomst 37- tal personen aanwezig. Alle courante 
aannemers gingen bijgevolg in op de uitnodiging.  
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
Volgende zaken werden tijdens de bijeenkomst besproken: 

• reglement van inwendige orde 
• Welk onderhoud is ten laste van de huurder 
• Welke herstellingen zijn ten laste van de huurder 
• Wat is er verboden voor de huurder 
• Hoe ziet een werkbon er uit 
• Brief aan de huurder ( bij uitschrijven van een werkbon) 
• Sleutels 
• Wat moet er gebeuren na uitvoering van de werken 
• Aandachtspunten bij facturatie van een werkbon 

 
In de toekomst is het de bedoeling dit overleg periodiek (vermoedelijk om de twee jaar) te laten plaatsvinden. 
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3.1 Kandidaat-huurders 

Eind december 2016 waren in totaal 1.115 kandidaat-huurders ingeschreven. Deze grafiek toont de evolutie van 
totaal aantal kandidaat-huurders van de laatste 10 jaren. 
 

 
 
 
In 2016 schreven 359 nieuwe kandidaten zich in, onderverdeeld als volgt: 

• 274 kandidaat-huurders die geen huurder zijn van een sociale woning 
• 5 huurders herhuisvesting door dringende renovatie oude woningen 
• 27 huurders mutatie door aanschrijven huurders woningen 4 slaapkamers, nieuwbouw 

Dentergem/Oeselgem 
• 53 kandidaat-huurders chronologische verhuis of huurder bij andere SHM 

 
 

Onderstaande grafiek toont de evolutie van aantal nieuwe kandidaat-huurders van de laatste 10 jaren. 
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In 2016 werd het intern huurreglement (reglement dat de regels bepaalt m.b.t. het toewijzen van de woningen) 
drie keer gewijzigd. 

 

Directiecomité 8 april 2016 en Raad van Bestuur 27 april 2016 

• goedkeuring wijziging rationele bezetting voor Tielt – Aarsele n.a.v. aankoop appartementen waardoor er meer 
verscheiden aanbod is 

 

Directiecomité 19 mei 2016 en Raad van Bestuur 25 mei 2016 

• goedkeuring lokaal toewijzingsreglement Dentergem : kennisgeving goedkeuring door Minister 
• goedkeuring voor ouderen 65+ 
• Concreet gaat het hier wat Helpt Elkander betreft over de goedkeuring van een lokaal toewijzingsreglement 

voor ouderen (65+), waarbij volgende woningen werden opgenomen:  
o Dentergem : Baljuwstraat : de 1ste en 2de verdieping wordt volledig voorbehouden voor 65+. Het gaat 

hier om 2 appartementen met 1 slaapkamer en 10 appartementen met 2 slaapkamers. 
o Oeselgem : Volderstraat: de bovenste (2de verdieping wordt volledig voorbehouden voor 65+. Het gaat 

hier om 2 appartementen met 1slaapkamer en 5 appartementen met 2 slaapkamers. 
 

Directiecomité 9 december 2016 en Raad van Bestuur 14 december 2016 

• bemiddeling OCMW : aanpassing bedrag = €19.280 
• aanpassing rationele bezetting en keuzeblad aantal woningen nav studie oude woningen (openbare verkoop, 

sloop, nieuwbouw, renovatie…)  
 
 
 

 

AANTAL NIEUWE HUURDERS 

GEMEENTE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Waregem 83 62 46 38 44 29 27 89 43 66 

St. Eloois Vijve 8 9 2 3 5 7 4 4 10 3 

Wielsbeke 8 7 8 7 1 5 9 6 15 9 

St. Baafs Vijve 1 4 1 2 8 / 1 1 6 0 

Dentergem 1 5 1 1 1 1 2 4 1 2 

Oeselgem 1 1 1 / / 2 / 2 / 0 

Aarsele 3 3 1 2 1 1 3 3 4 10 

Kanegem / / / 1 1 1 / 1 1 0 

Egem 5 5 2 8 2 1 2 4 5 12 

Koolskamp 2 2 1 / 4 11 2 8 2 3 

TOTAAL 112 98 63 62 67 58 50 122 87 105 

 
In 2016 was er opnieuw een piek in het aantal nieuwe verhuringen. De grootste oorzaak hiervan zijn de 
herhuisvestingen van het Hof Ter Waaien.  
Daarnaast waren er 16 voorrangsmutaties naar een meer aangepaste woning. Vijf voorrangsmutaties waren 
omwille van fysische toestand, de overige 11  omwille van rationele bezetting. 
 
Negen kandidaat-huurders die zich pas in werkjaar 2016 inschreven, werden in datzelfde jaar reeds huurder. 
Deze toewijzingen gebeurden zo snel omwille van volgende redenen: 
• versnelde toewijzing minderjarige begeleid zelfstandig wonen  2 
• prioriteit Pittem       2 
• prioriteit Aarsele       2 
• versnelde toewijzing brand      1 
• mutatie        1 
• herhuisvesting opstijgend vocht woning    1 

intern huurreglement 

nieuwe huurders 
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De gemiddelde wachttijd van de kandidaten die een toewijzing kregen in 2016 bedraagt 29 maanden (excl. 
herhuisvesters). Dit is echter een heel relatief gegeven en verschilt ook van gemeente tot gemeente. 

 
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. 
• 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 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 slaapkamers) hebben langere wachttijden. 
• Kandidaten krijgen voorrang via doelgroepen in een lokaal toewijzingsreglement. 

 
In 2016 kwamen vier kandidaat-huurders in huur via het lokaal toewijzingsreglement van Waregem, kwetsbare 
doelgroep. Eén werd toegewezen eind 2015 en kwam in huur in 2016. Via het project proef-wonen kwam geen 
enkele kandidaat-huurder in aanmerking.  Er werden drie dossiers voorgelegd voor beslissing versneld toewijzen 
(minderjarige). 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal toewijzingen t.o.v. het aantal weigeringen in werkjaar 
2016. Deze gegevens werden op semesterbasis gerapporteerd aan het directiecomité. 

 

WEIGERINGEN 2016 per GEMEENTE 

Gemeente weigeringen toewijzingen 

Waregem 48 72 

St. Eloois Vijve 2 4 

Wielsbeke 9 11 

St. Baafs Vijve 0 0 

Dentergem 0 2 

Oeselgem 0 0 

Aarsele 8 10 

Kanegem 0 0 

Egem 16 14 

Koolskamp 1 13 

TOTAAL 84 126 

 
In 2016 waren er 84 weigeringen op een aantal toewijzingen van 126. Er kan dus gesteld worden dat er gemiddeld 
1,7 personen dienen aangeschreven te worden alvorens een woning wordt toegewezen.  In 2015 bedroeg dit 
gemiddelde nog 2,4.  
 
Om het aantal weigeringen te beperken, wordt bijgehouden om welke reden er wordt geweigerd.   

REDEN WEIGERINGEN 2016  

geen reactie 27 

geen interesse 11 

net verhuisd (privé, andere SHM, …) 6 

ligging 16 

financieel (opknapwerk, verhuis, ..) 2 

wenst niet in deze wijk/gemeente 2 

wenst niet meer ingeschreven te zijn 4 

trappen (fysisch, kinderen …) 3 

staat van de woning (verouderd, …) 9 

te klein, wil meer slaapkamers, leefruimte 1 

gezinssituatie gewijzigd 1 

type woning (vb bel-etage) 1 

kan niet aanvaarden 1 

TOTAAL 84 
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In 2016 werden 65 huurovereenkomsten beëindigd en dit om volgende reden: 
 

reden aantal 

opzeg aan huurder  2 

overlijden 7 

huren woning privé 13 

opname rusthuis 8 

aankoop woning 2 

mutatie/ chronologische verhuis 18 

inwonen bij partner/familie 2 

herhuisvesting 5 

einde VBSH 1 

uithuiszetting 7 

TOTAAL 65 
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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 23 november 2016 de nieuwe huurprijzen goedgekeurd met ingang 
vanaf 1 januari 2017. Volgende tabel heeft een overzicht van de geïnde bedragen ingevolge de verhuring van het 
patrimonium, als volgt: 

  2015 2016 

huuropbrengsten   

basishuur van woningen        € 7.900.718,89          € 8.161.213,55 

huren van gronden € 2.639,67 € 2.759,67 

diverse (bezettingsvergoeding) € 14.036,92 € 14.408,28 

overige vergoeding (antenne Mobistar) € 5.248,75 € 5.335,92 

andere huuropbrengsten     

huren garages (BTW plichtig) verhuurd aan andere huurders  € 26.351,77 € 34.977,48 

huren garages verhuurd aan huurders sociale woning € 72.593,60 € 76.312,00 

huur commerciële ruimten en conciërge € 13.508,64 € 13.754,40 

huur van administratieve gebouwen € 5.400,00 € 5.400,00 

verhuring goede woning € 0,00 € 8.680,14 

huurverminderingen     

vermindering basishuur tot aangepaste huurprijs -€ 3.151.937,03 -€ 3.238.088,29 

leegstand onbewoonde woningen -€ 208.768,00 -€ 157.194,00 

leegstand onbewoonde woningen gebrek uitrustingen -€ 352.662,00 -€ 464.041,00 

huurlasten     

premiekost clausule afstand verhaal brandverzekering € 15.276,67 € 16.211,53 

premiekost zonnepanelen Waregem Ter Dompel en Ter Beke € 0,00 € 509,26 

dienstverlening huisbewaarder € 40.130,54 € 47.716,62 

oproepsysteem lift € 816,90 € 902,31 

onderhoud gemene delen € 19.341,88 € 21.364,52 

onderhoud groenruimten € 3.542,88 € 4.636,80 

ophalen en verwerken huisvuil en reinigen containers € 11.140,68 € 14.991,60 

onderhoud en controle liften € 5.529,98 € 6.073,58 

onderhoud en controle CV installaties € 100.977,80 € 106.478,37 

onderhoud warmwatertoestellen, beveiligingssysteem € 5.588,73 € 4.779,54 

onderhoud brandblusapparaten € 3.731,42 € 4.384,50 

kosten water Waregem Castorwegel 24 H. € 0,00 470,90 

kosten individueel verbruik van gas, water Ter Dompel en Ter Beke € 106.546,18 € 95.157,24 

kosten elektriciteit gemeensch. Ter Dompel en Ter Beke  € 21.447,00 € 22.133,66 

kosten elektriciteit Waregem Den Olm € 202,80 € 1.241,95 

kosten elektriciteit garages (apart verhuurd) € 1.347,36 € 741,51 

TOTAAL € 4.662.752,03 € 4.811.312,04 

 
  

herzieningen van de huurprijzen op 1 januari 2017 
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Het kaderbesluit sociale huur voorziet voor huisvestingsmaatschappijen in de mogelijkheid een maximumpercentage 
van 1% van het patrimonium te verhuren buiten het sociaal huurstelsel.  In afwachting van renovatie en om 
leegstand te vermijden kunnen eveneens woningen verhuurd worden buiten het sociaal huurstelsel. Deze verhuringen 
vallen niet binnen de 1%-regel.  
 
Voor de verdeling van het aantal woningen binnen het werkgebied van de huisvestingsmaatschappij binnen de 1% 
regel keurde de raad van bestuur destijds in 2012 een theoretische verdeling goed als volgt: 

- Waregem 4 woongelegenheden 
- St. Eloois Vijve 1 woongelegenheid 
- Wielsbeke 1 woongelegenheid 
- St. Baafs Vijve 1 woongelegenheid 
- Dentergem 1 woongelegenheid 
- Oeselgem 1 woongelegenheid 
- Aarsele  1 woongelegenheid 
- Kanegem  1 woongelegenheid 
- Egem  1 woongelegenheid 
- Koolskamp 1 woongelegenheid 

 TOTAAL:  13 woongelegenheden 
 

Op 31/12/2016 is de stand van de verhuringen buiten het sociaal huurstelsel binnen de 1 % regel als volgt: 
- Waregem Lijsterlaan 19  sedert 01/01/2012 aan VZW Ten Anker 

   Azalealaan 14  sedert 01/03/2015 aan VZW Ten Anker 
- Wielsbeke A. Rodenbachlaan 107 sedert 01/10/2016 aan OCMW Wielsbeke 
- Dentergem Nellekenshof 41  sedert 01/07/2012 aan OCMW Dentergem 

 
In het kader van het vermijden van leegstand in afwachting van renovatie is de stand van de verhuringen buiten het 
sociaal huurstelsel op 31/12/2016 als volgt: 

- Waregem Hof Ter Waaien 49 sedert 01/04/2015 aan VZW Ten Anker 
   Hof Ter Waaien 51 sedert 01/04/2015 aan VZW Ten Anker 

 
In 2016 werden alle gemeenten en OCMW opnieuw gepolst naar hun interesse om een woning of appartement te huren 
buiten het sociaal huurstelsel daar het duidelijk is dat er vanuit verschillende hoeken noodzaak is naar dringende 
opvang.  Alle besturen reageerden.  Drie OCMW wensen een woning met 3 slaapkamers te huren nl. Waregem, 
Wielsbeke en Egem.  
De gemeente Dentergem, die reeds één woning huurt, heeft verder geen interesse en is bereid zijn aantal door te 
geven aan andere geïnteresseerden. De gemeente Ardooie daarentegen niet. Zij willen momenteel geen woning daar 
deze niet zo goed gelegen is voor hun cliënteel, maar willen ook hun aantal nog niet vrijgeven, mocht de noodzaak zich 
toch voordoen. 
Op basis van de bekomen gegeven besliste het directiecomité in 2016 om eveneens de woningen gelegen te Waregem, 
Mussekouter 103 aan OCMW Waregem en de woningen gelegen te Waregem, Torenlaan 10 en 12 aan VZW Ten Anker 
buiten het sociaal huurstelsel te verhuren. 
De verhuringen namen pas een aanvang in 2017. 

 
De kantoorruimte gelegen te Waregem, Albert Servaeslaan 52/003 wordt nog steeds 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. 

  

verhuring buiten het sociaal huurstelsel 
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3.3 Huurders 

 

 
 

 
Vanaf mei 2016, na goedkeuring op het directiecomité van 8 april 2016 en de raad van bestuur van 27 april 2016  
werd van start gegaan met een aangepaste procedure voor het opvolgen van de huurachterstallen. Er werd immers 
door de administratie vastgesteld dat ondanks de vele inspanningen de laatste periode de huurachterstallen een 
stijgende trend blijven vertonen.  
In de gewijzigde procedure voor de huurachterstallen wordt ernaar gestreefd om sneller acties te ondernemen van 
zodra een huurachterstal wordt opgemerkt, zodat er kan vermeden worden dat het bedrag van de huurachterstal te 
hoog oploopt en de huurder bijgevolg beschermd wordt tegen al te hoge huurachterstal.  Het blijkt immers in de 
praktijk dat huurders met al te hoge achterstal de moed verliezen en op dat ogenblik geen enkel redelijk 
afbetalingsplan meer mogelijk is.  
 
 
 
 
In het jaar 2016 werd ingevolge vonnissen van 2015 nog één uithuiszetting effectief uitgevoerd en is één huurder 
vrijwillig vertrokken. 
 
In het jaar 2016 werden 7 vonnissen bekomen door de vrederechter waarvan 4 uithuiszettingen effectief werden 
uitgevoerd, 1 huurder is vrijwillig vertrokken. Eén huurder mocht blijven wonen ingevolge beslissing van het 
directiecomité van 18/11/2016 mits volledige betaling en begeleiding door OCMW/CAW.  De uithuiszetting van één 
huurder werd niet uitgevoerd omwille van onmiddellijke betaling van alle achterstallen na overleg met raadsman, wat 
teruggekoppeld werd op het directiecomité van 13 januari 2017.  Opmerkelijk is dat bij dossiers van uithuiszetting 
de woning én tuin in heel slechte staat wordt achtergelaten met hoog oplopende kosten als gevolg.  
  

adres datum vonnis in huur - 
uit huur 

reden uithuiszetting uitgevoerd? 

WAREGEM 
Jules Haerinckstraat 31 

24/11/2015 01/08/1997 
29/02/2016 

inbreuk op RIO vrijwillig vertrokken  

WAREGEM 
Pelikaanstraat 2/12 

08/12/2015 01/01/20073
1/03/2016 

huurachterstal ja, 14/03/2016 

EGEM 
Molenakker 27 

06/01/2016 01/11/2003 
31/03/2016 

huurachterstal ja, 15/03/2016 

AARSELE 
Beukenlaan 4 

06/01/2016 01/05/2015 
31/03/2016 

huurachterstal ja, 24/03/2016 

WAREGEM 
Erasmuslaan 1/13 

02/02/2016 
 

01/12/2014 
31/05/2016 

huurachterstal ja, 31/05/2016 

WAREGEM 
Torenlaan 12 

15/03/2016 01/04/2000 
31/08/2016 

huurachterstal vrijwillig vertrokken 

WAREGEM 
A. Servaeslaan 46/601 

19/07/2016 01/09/2008 huurachterstal  

WAREGEM 
Pelikaanstraat 1 bus 13 

18/10/2016 01/04/2014 
31/12/2016 

leefbaarheidsproblematiek Ja, 14/12/2016 

WIELSBEKE 
Marktstraat 31 

08/11/2016 18/12/2013 huurachterstal  

 
  

TOESTAND OP 31/12/2016 bedrag aantal huurders 

huurachterstallen zittende huurders € 26.288,38 84 
huurachterstallen vertrokken huurders € 17.087,13 17 
vertrokken huurders naar dubieuze vorderingen (huur, afrekening 
verwarming, afrekening huurlasten, schade, kosten advocaat …)  

€ 65.305,74 41 

afboekingen vertrokken huurders als definitief oninbaar € 13.279,30 12 

uithuiszettingen 

debiteurenbeheer 
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OVERZICHT AANTAL UITHUISZETTINGEN 2012-2016 

jaar aantal huurders vrijwillig 
vertrokken 

aantal huurders uitgezet met 
gerechtsdeurwaarder 

totaal uitzettingen 

2012 2 0 2 

2013 0 0 0 

2014 2 0 2 

2015 2 1 3 

2016 1 4 5 

 

 

 
Van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 werden 8 aanvragen tot bijwoning ingediend. Aan zeven aanvragen werd 
een positief advies verleend en aan één aanvraag een negatief advies omwille van overschrijden van de 
bezettingsnorm.  
Deze cijfers dienen echter genuanceerd te worden.  Het is immers zo dat na een overleg met de bevolkingsdiensten 
en wijkagenten van de verschillende gemeenten van het werkgebied op 10 mei 2016 afgesproken werd dat voortaan 
de wijkagent bij het huisbezoek een inlichtingsformulier meeneemt om de huurder duidelijk te informeren dat er 
ook bij de huisvestingsmaatschappij diverse zaken in orde gebracht moeten worden en dat aan bepaalde 
voorwaarden moet voldaan worden om in de woning te mogen bijwonen.  Hierbij wordt er door de wijkagenten 
duidelijk gesteld dat indien de “bijwoning” niet aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet, dit alsnog kan leiden tot 
opzeg van het huurcontract.  
 
Tijdens diezelfde bijeenkomst werden eveneens afspraken gemaakt 
aangaande het fenomeen van “domiciliefraude”, wat moeilijk vast te 
stellen is. Er werd afgesproken dat indien er een vermoeden of melding 
van niet effectieve bewoning of bijwoning is, Helpt Elkander dit bij de 
dienst bevolking van de betrokken gemeente zal melden, zodat 
automatisch door de wijkagent een woningonderzoek wordt opgestart.  
Ook wanneer de wijkagent of dienst bevolking zelf een dergelijk 
vermoeden heeft, zal de huisvestingsmaatschappij voortaan verwittigd 
worden. 
 
Tot op heden verloopt deze manier van samenwerking met de verschillende gemeenten uit het werkgebied goed.  
 

 
 
 
Bij toewijzing van een woning heeft de huurder drie mogelijkheden om de waarborg (max. 930 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 maanden.  

 
Er wordt geconstateerd 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.  
 

OVERZICHT WAARBORGEN 

 volledige storting schriftelijke garantie afbetaling  

2016 92 21 13 

huurwaarborgen – schriftelijk en op afbetaling 

aanvraag tot bijwoning 
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Helpt Elkander koppelt aan de eerste twee jaar van de huurovereenkomst een proefperiode. Tijdens de 
proefperiode gaan we bij elke huurder minimum twee keer langs. Dit met als doel kennis te maken met de nieuwe 
huurder, die te informeren, te 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 2016 ondertekenden 105 huurders een nieuw huurcontract. 64 nieuwe huurders zullen opgevolgd in het kader van 
het proefcontract. 41 huurders worden niet opgevolgd om volgende reden: 

• 36 herhuisvesting 
• 5 mutatie  

Gedurende een proefperiode van 2 jaar worden 64 huurders opgevolgd. Bij 65 huurders gingen we voor de eerste 
keer en bij 85 voor de tweede keer op huisbezoek. 
 

OVERZICHT NIEUWE HUURDERS EN OPVOLGING PROEFCONTRACTEN 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

nieuwe huurders 81 71 62 67 58 50 122 87 105 

proefcontracten 60 62 51 58 49 46 98 71 64 

 
2  

 
 

Jaarlijks ontvangt Helpt Elkander meldingen van huurders of andere instanties die door de dienst verhuring 
worden behandeld.  Bij bepaalde huurders is maatschappelijke opvolging noodzakelijk. 
In 2016 ontvingen we 40 nieuwe meldingen over huurders, die eerder nog niet werden opgevolgd. Deze meldingen 
gebeurden omwille van volgende problematieken: 
• burenhinder  13 
• onderhoud woning/tuin  19 
• domiciliefraude  8 
 
Bij 12 huurders werd een begeleidingsovereenkomst opgemaakt. 
• Zes huurders werden in 2016 omwille van slecht onderhoud en leefbaarheidsprobleem aangemeld bij 

Preventieve woonbegeleiding van het CAW Zuid-West-Vlaanderen. 
• Vier huurders na toewijzing kwetsbare doelgroep Waregem 
• Twee huurders na versnelde toewijzing 

 
Bij één huurder, aangemeld in 2015, werd de preventieve woonbegeleiding in 2016 positief afgerond. Ook de 
begeleiding van twee huurders na toewijzing kwetsbare doelgroep werden positief afgerond. 
In 2017 worden 13 begeleidingscontracten verder opgevolgd. 
Ook met het OCMW en wijkinspecteurs werd in verschillende dossiers nauw samengewerkt. 
 
In 2016 werd ook de samenwerkingsovereenkomst officieel ondertekend met CAW Centraal – en Zuid West-
Vlaanderen omtrent preventie van uithuiszetting. 
 

evaluatie van de huurcontracten (tijdens of na de proefperiode) 

maatschappelijke opvolging huurders 



Deel III: Verslag van de Raad van Bestuur 

Jaarverslag 2016 

79

 
 
 

 2014 2015 2016 

 aantal 
enquê
tes 
verzon
den 

aantal 
ingevul
de 
enquêt
es  

procentue
el 
ontvangen 
t.o.v. 
verzonden 

aantal 
enquêt
es 
verzon
den 

aantal 
ingevul
de 
enquêt
es  

procentueel 
ontvangen 
t.o.v. 
verzonden 

aantal 
enquêtes 
verzonde
n 

aantal 
ingevul
de 
enquêt
es  

procentu
eel 
ontvange
n t.o.v. 
verzonde
n 

vertrokken 
huurders 

17 9 52,94% 31 11 35,48% 19 7 36,8% 

nieuwe 
huurders in 
proefperiode 

48 34 70,83% 91 69 75,82% 68 56 82,35% 

In 2016 werd de tevredenheid bevraagd van 68 nieuwe huurders in proefperiode. Zij kwamen in huur tussen 
september 2015 en september 2016. Tevens werd ook de tevredenheid bevraagd bij 19 huurders die in 2016 hun 
opzeg gaven. 

In de enquêtes voor vertrokken huurders werden volgende zaken bevraagd waarbij een score diende gegeven te 
worden op 5 punten.  

       2014  2015  2016 

• tevredenheid over de woning    3,5/5  3,8/5  4,3/5 
• tevredenheid m.b.t. de wijk    3,6/5  3,8/5  4,4/5 
• contacten met Helpt Elkander   3,5/5  3,5/5  3,7/5 
• opvolging van vragen aan Helpt Elkander  2,6/5  3,4/5  3,3/5 
• informatieverstrekking Helpt Elkander  3,2/5  3,6/5  4/5  
• tevredenheid onderhoudsdienst   3,2/5  3,7/5  3,3/5 
 
In de enquêtes voor nieuwe huurders werden volgende zaken bevraagd waarbij een score diende gegeven te worden 
op 5 punten.  

       2014  2015  2016 
• tevredenheid over de woning    4,2/5  4,1/5  4,3/5 
• contacten met Helpt Elkander   3,8/5  4/5  4,2/5 
• ervaring met de buurt    4,1/5  4/5  4,2/5 
  

tevredenheidsenquêtes 
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3.4 Andere activiteiten werkjaar 2016 
 

 
 
 
In 2016 werd de samenwerking met de bewonersraad van Ter Dompel 
en Ter Beke verder gezet. Er ging twee maal een overleg door om 
verschillende punten te bespreken.  
 
 
 

3  
 
In 2016 kwam de opmaak van een brandpreventiedossier tot stand voor de residentie Ter Dompel in Waregem. 
Het was een boeiende samenwerking met verschillende actoren, mede dankzij de ondersteuning van de 
preventieadviseur van Helpt Elkander en SAS Consult als extern bedrijf. 
De realisatie van dit project was een grote uitdaging  temeer het hier ging om een evacuatieoefening in een gebouw 
met 90 appartementen met een heel verscheiden publiek aan huurders. (nationaliteit, leeftijd, gezinssituatie, …) 
 
Op 3 november 2016 vond een infovergadering plaats voor de 
huurders van Ter Dompel en Ter Beke omtrent de brandveiligheid, 
dit in samenwerking met zowel de brandweer als de politie. Er werd 
een korte voorstelling gegeven door brandweer over tips & tricks 
m.b.t. brandveiligheid,  door politie over diefstalpreventie en door 
Helpt Elkander over evacuatie. Er waren 26 personen aanwezig. Elke 
huurder kreeg achteraf een flyer opgestuurd met verwijzing naar 
onze website waar de voorstellingen terug te vinden zijn. 
 
Op zaterdag 19 november2016 was het 
zover: een georganiseerde brand –en 
evacuatieoefening in Ter Dompel. 
De huurders waren niet op de hoogte.  Helpt 
Elkander en alle verschillende disciplines 
waren paraat. 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
Nadien was een evaluatiemoment met alle disciplines.  
Er werden beelden gemaakt van de  evacuatie startend bij aanvang van de georganiseerde evacuatie oefening. Deze 
beelden zorgen voor een algemene weergave van de oefening en tonen zowel de positieve als minder positieve zaken. 
De samenwerking tussen Helpt Elkander en de verschillende disciplines was optimaal.  
 
Ter conclusie kunnen we stellen dat de oefening zowel voor Helpt Elkander als voor de bewoners een zeer groot 
succes was.  Er wordt nu verder werk gemaakt van het op punt stellen van de harde preventie zowel voor Ter Dompel 
als Ter Beke.    

Waregem, Buurtwerk Torenhof 

brandpreventie 
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In 2016 werden de kerstboomactie in het Torenhof, het straatfeest in Nieuwenhove en de rommelmarkt in de 
Molenakker financieel gesteund. In de contact-info 2016 werden alle huurders in vier stappen geïnformeerd hoe 
een straatfeest kan worden georganiseerd.  
        
        

                  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

         

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
In het lokaal toewijzingsreglement Waregem wordt een voorrang toegekend aan een kwetsbare doelgroep. In het 
kader van deze toewijzingen ging in 2016 twee maal een overleg door. Op deze overleggen werden de aanmeldingen 
besproken en afgetoetst aan de criteria. Uiteindelijk kregen drie kandidaat-huurders de voorrang kwetsbare 
doelgroep. Zij werden aangemeld door VZW Ten Anker, VZW groep Ubuntu en OCMW Waregem. Gedurende de 
proefperiode gaat om de 6 maanden een evaluatie door met huurder en alle betrokken begeleidende diensten. 
 
Regio : Waregem en Sint-Eloois-Vijve 
 
 
 
 
Het systeem “Proefwonen” is ontstaan vanuit de praktijkervaring in de regio dat kwetsbare groepen uit 
verschillende sectoren er moeilijk in slagen om duurzame huisvesting te realiseren.  Na een experimentele fase van 
4 jaar, waarin de Vlaamse overheid de mogelijkheid creëerde om in een regelluwe omgeving te werken, kreeg het 
systeem een goede evaluatie op basis van positieve resultaten. Er werd dan ook beslist om verder te werken met 
het systeem “Proefwonen” via de invoering van een lokaal toewijzingsreglement. Dit reglement werd goedgekeurd 
door 16 gemeenten van de regio Midwest en daarna ook door de Minister van Wonen. Ook de welzijns – en 
woonpartners uit de regio ondertekenden deze engagementsverklaring. 
 
Het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proefwonen is in voege sinds 1/09/2015. 
 
De belangrijkste aspecten zijn:  

- Doelgroep: 
Mensen die op de woonmarkt willen komen, maar nood hebben aan aanklampende begeleiding om de nodige 
woonvaardigheden te ontwikkelen 
Mensen die reeds zelfstandig wonen, maar die er zonder aanklampende begeleiding niet in slagen om 
zelfstandig te wonen  

- Woningen: 
Maximaal 5% van het gemiddeld aantal toewijzingen in de laatste vijf jaar kunnen bij voorrang toegewezen 
worden aan de doelgroep Proefwonen. Dit systeem wil een beter alternatief vormen voor de ‘versnelde 
toewijzing’ zoals bepaald in art. 24 van het kaderbesluit sociale huur. 

- Selectiecriteria: 
Voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden sociale huur 
Bereidheid begeleiding te aanvaarden in de vorm van een integraal leertraject 
Over een zeker leerpotentieel beschikken 
Over voldoende zelfinzicht beschikken 
Gebrek aan een alternatieve/beter passende woonvorm  

- Organisatie: 
Het LTR Proefwonen wordt gecoördineerd door de IGS-en lokaal woonbeleid.   

lokaal toewijzingsreglement Waregem: toewijzing aan kwetsbare doelgroep  

financiële steun wijkinitiatieven 

Intergemeentelijk toewijzingsreglement Proefwonen  
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De Teams Proefwonen (resp. regio Izegem, regio Roeselare en regio Tielt) staan in voor de selectie van 
kandidaten, goedkeuren leertrajecten, toewijzing en evaluaties (de toewijzing moet dan wel nog 
bekrachtigd worden door het betrokken SHM). Leden zijn: IGS-contactpersonen, veldwerkers uit het 
welzijnswerk, SVK’s en SHM’s. 

- Regio: 
Wielsbeke, Sint-Baafs-Vijve, Dentergem, Oeselgem, Aarsele, Kanegem, Egem 
 

In 2016 werden geen dossiers aangemeld bij Helpt Elkander 
 

Maximaal 5% van het gemiddeld aantal toewijzingen in de laatste vijf jaar kunnen bij voorrang toegewezen 
worden aan de doelgroep 

 
 
 
 
Het Kaderbesluit Sociale Huur laat toe dat welzijnsorganisaties een aanvraag tot versneld toewijzen kan indienen. 
Bij enkele welzijnsdiensten  lag de bekommernis om elkaar in de regio niet te beconcurreren binnen de regels van 
‘versnelde toewijzing’. Door goede constructieve afspraken te maken kan ingezet worden op die cliënten die in de 
meest schrijnende toestand leven en die meest nood hebben aan een versnelde toewijzing. 
 
Vanuit SHM uit de regio werd gepoogd om het principe van Proefwonen ook in deze regio voor te stellen.  
Welzijn wou verder de piste van versneld toewijzen bewandelen. 
 
Deze toewijzingen hebben effect op de rest van de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Het 
merendeel van deze mensen op de wachtlijsten behoren zelf ook tot kwetsbare doelgroepen. Op basis van deze 
uitgangspunten werd een afsprakennota opgemaakt tussen alle welzijnspartners uit de regio (CAW, OCMW’s, GGZ 
als bijzondere jeugdzorg).  
In 2016 kwam een overleg tussen de SHMs en de welzijnspartners. 
De bedoeling van dit overleg is te komen tot een gedragen voorstel dat door alle partners onderschreven kan 
worden. Het zou de bedoeling zijn om de werkwijze die afgesproken wordt uit te testen in 2017 en na 1 jaar te 
evalueren wat moet bijgestuurd worden. Alle partners zijn het hiermee eens. 
 
In het project Proefwonen hebben alle welzijnsorganisaties zich geëngageerd om geen aparte versnelde 
toewijzingen aan te vragen.  De gemeenten Sint-Baafs-Vijve, Wielsbeke, Dentergem, Oeselgem maken in principe 
ook deel uit van zowel Proefwonen als W13, doch omdat zij zich in het project Proefwonen hebben  geëngageerd, 
zullen vanuit de gemeenten geen aanvragen voor versneld toewijzen in het kader van W13 gedaan worden. 
 
 
 
 
Dit overleg verenigt alle betrokken actoren bij het buurtwerk in Waregem. In 2016 vond dit overleg plaats op 29 
februari en 23 oktober 2016. Op deze vergaderingen werd een schets van alle geplande activiteiten gegeven en 
werden verschillende activiteiten geëvalueerd. Tevens werd stilgestaan bij uitbreiding buurtwerk naar andere 
gemeenten en tijdelijke invulling braakliggende grond Hof Ter Waaien. 
 
 
 
 
Dit lokaal woonoverleg is noodzakelijk daar de voorwaarde tot het houden van een lokaal woonoverleg een 
bepalende factor is in de beoordeling van de ingediende projecten voor het IP (investeringsprogramma) en de 
daarbij horende financiering cfr procedurebesluit.  In 2016 vonden volgende vergaderingen plaats: 
• Ardooie, 7 juni 
• Dentergem, 3 juni en 9 december 
• Pittem, 22 juni en 30 november 
• Tielt, 9 maart en 21 september 
• Waregem, 7 juli en 23 november 
• Wielsbeke, 24 maart 13 oktober  

Waregems Overleg Buurtwerk (WOB) 

lokaal woonoverleg 

Samenwerking W13 in het kader van art. 24 versneld toewijzen : regio Zuid West Vlaanderen 
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Sedert enkele jaren brengt de huisvestingsmaatschappij traditioneel een info-brochure uit voor huurders. De 
negende editie van de Contact-info verscheen in het najaar van 2016. 
 
Zoals elk jaar werden enkele traditionele items aangehaald zoals o.a. de uitgevoerde renovatiewerken en de 
opgeleverde nieuwbouwprojecten, tips voor de huurders, … . 
 
Voor opmaak van deze editie werd bijzonder aandacht besteed aan het aantrekkelijker maken van de brochure 
naar de huurders toe.  Belangrijkste wijziging t.o.v. de vorige edities is dat er wat betreft de renovatiewerken en 
de nieuwbouwprojecten huurders werden geïnterviewd om de positieve en negatieve kanten van hun woning toe te 
lichten. Anderzijds werd er ook heel wat werk gestoken in het aantrekkelijker maken van de lay-out van de info-
brochure, dit reeds met het oog op het uitbrengen van de jubileum-editie in 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Helpt Elkander valt onder de decretale bepalingen van het klachtendecreet dat stelt dat iedereen het recht heeft 
een klacht in te dienen bij een bestuur instelling over de handelingen en de werking van die bestuur instelling.  
Als sociale huisvestingsmaatschappij dient Helpt Elkander bijgevolg het klachtendecreet in de praktijk te brengen 
en klachten te registeren, te behandelen en er een passend gevolg aan te geven. 
Een klacht is een manifeste uiting (zowel mondeling, schriftelijk of elektronisch) waarbij een ontevreden burger 
bij de overheid, in casu Helpt Elkander, klaagt over een door de overheid (al dan niet) verrichte handeling of 
prestatie. Een klacht is niet gelijk aan een melding van een mankement of een vraag om informatie. 
In 2016 werden 7 klachten geregistreerd. De vragenlijst m.b.t. deze rapportering werd ingevolge de wettelijke 
bepalingen gerapporteerd aan RWO en aan de Vlaamse Ombudsdienst. 
  

klachtendecreet 

Contact-info 
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Vragenlijst klachtenmanagement 2016 
 

Naam van uw maatschappij: CVBA HELPT ELKANDER  

Naam van de klachtenbehandelaar + emailadres: Ann Goerlandt 

1. Cijfergegevens 

Aantal 

Totaal aantal klachten: 
7 

Aantal ontvankelijke klachten: 
6 

 

Aantal klachten volgens mate van 
gegrondheid 

Gegrond/deels gegrond 4 

ongegrond 2 

  

 

Aantal klachten volgens mate van 
oplossing 

Opgelost/deels opgelost 3 

Onopgelost: 1 

  

Geschonden ombudsnormen bij gegronde klachten   

 
Aantal  

Niet-correcte beslissing: 
1 

Te lange behandeltermijn: 
 

Ontoereikende informatieverstrekking: 
 

Onvoldoende bereikbaarheid: 
 

Onheuse bejegening: 
1 

Andere: 
2 

2. Klachtenbeeld 2016 
Bespreek en evalueer de klachten die u behandeld hebt in 2016. 

In 2016 werden in totaal 7 klachten geregistreerd t.o.v. 21 klachten in 2015.  
Het ging om 4 klachten die behandeld werden door de technische dienst en 3 klachten die behandeld werden door de dienst 
verhuring.  
Voor wat betreft de dienst verhuring waren er drie klachten in 2016.  Enige conclusie die eventueel kan worden gemaakt, is 
dat mensen vaker beroep doen op de mogelijkheid om per aangetekend schrijven verhaal in te dienen bij het Agentschap 
inspectie RWO Toezicht. Er kwam immers slechts één klacht rechtstreeks bij de huisvestingsmaatschappij. 
Wat betreft de klachten voor de technische dienst ging het voornamelijk om problemen met herstellingen.  De klachten 
werden door Helpt Elkander doorgegeven, maar onvoldoende of te laat opgelost door de aannemer. De onopgeloste klacht is 
nog in behandeling. 

 

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? 

De aanwerving van een extra medewerker patrimoniumbeheer halfweg 2015 binnen de technische dienst zorgt ervoor dat 
Helpt Elkander zich beter heeft kunnen organiseren houdende het correct opvolgen van meldingen van technische aard. Dit 
zou kunnen verklaren waarom er minder klachten genoteerd werden. 
 
Na een intense voorbereiding en veel prospectie werd in januari 2017 beslist om het nieuwe softwarepakket “sociopack 
2020” en “docpro” –scansoftware in 2017 te installeren. Deze software zou moeten operationeel zijn halverwege 2017 en 
moet ons in staat stellen om een meer doorgedreven automatisering en informatisering van bedrijfsprocessen te realiseren, 
wat de externe werking ten goede moet komen. 
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4.1 Resultaat van het boekjaar 

Het resultaat van het boekjaar 2016 bedraagt 32.721,76 euro.  
 
  
 
 
 
 
 
    
 
 
    
 
 
 
De omzet uit de gewone bedrijfsoefening wordt voornamelijk bepaald door: 
• huurinkomsten uit verhuur van sociale woningen 
• verhuringen buiten het sociale huurstelsel 
• recuperatie van allerhande vergoedingen (= huurlasten) 
• in de loop van 2016 werden 3 sociale kavels verkocht te Egem voor een verkoopprijs van 137.670,00 euro. Dit 

verklaart voor een stuk de verhoging van de omzet. 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als we de maandelijkse omzet uit de gewone bedrijfsuitoefening (per woongelegenheid op 31/12 van betrokken 
boekjaar) bekijken zien we een lichte stijging. Hierbij werd rekening gehouden dat de verkoopprijs van sociale 
kavels werd afgetrokken van de totale omzet (4.948.982,04 euro – 137.670,00 euro);  
 

  
  

4. Financieel beheer 
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Procentuele verdeling kosten 2016

kantoor en administratiekosten brandverzekering

beheersvergoeding VMSW personeelskosten

afschrijvingen onroerende voorheffing

intresten en leningen

Daarnaast zijn er een aantal uitzonderlijke inkomsten die de omzet van het boekjaar bepalen: 
• verkoop van gronden  
• verkoop van woningen 
• …. 
Onderstaande tabel geeft een beeld van de uitzonderlijke opbrengsten van de voorbije vijf boekjaren: 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

gronden    € 3.000,00*  

verkoop sociale kavels 
2 

€ 4.509,66 
   

3 
137.670,00 

vergoeding bij vroegtijdige verkoop 11.062,50  € 9.525,00 € 52.366,00  

verkoop woningen 
1 woning 

€ 85.805,17 
1 woning 

€ 33.071,66 
1 woning 

€ 115.631,66 
2 woningen 

€ 164.247,60 
 

*meerwaarde bij verkoop restgrond Waregem, Nokerseweg 44 

 
In de loop van 2016 werden 3 sociale kavels verkocht van de 6 loten gelegen te Egem. 
 
 
 

 
 
    
 
 

  

omschrijving kost 2012 2013 2014 2015 2016 

kantoor- en administratiekosten € 101.881,84 € 128.615,03 € 107.795,12 € 120.904,90 € 121.224,44 

brandverzekering € 73.231,33 € 71.724,55 € 72.465,15 € 81.122,80 € 79.865,37 

beheersvergoeding VMSW € 71.694,90 € 93.061,78 € 48.963,29 € 2.956,77 € 1.665,81 

personeelskosten € 703.566,89 € 724.385,98 € 763.257,64 € 738.929,19 € 750.999,56 

afschrijvingen € 1.514.957,16 € 1.588.719,87 € 1.874.240,71 € 2.091.631,21 € 2.401.580,78 

onroerende voorheffing € 238.504,36 € 244.936,29 € 242.175,59 € 241.075,05 € 251.065,00 

intresten en leningen € 723.965,26 € 782.400,93 € 974.966,33 € 1.231.053,98 € 1.454.858,20 

belangrijke uitgavenposten 



Deel III: Verslag van de Raad van Bestuur 

Jaarverslag 2016 

87

 

kantoor en administratiekosten 

De administratiekosten bestaan voornamelijk uit kantoorbenodigdheden, postzegels, telefoon, drukwerk, aankoop 
software, internet en sociaal secretariaat, brandstofkosten en representatiekosten. Deze kosten zijn ongeveer 
hetzelfde gebleven ten opzichte van 2015. 
 
 

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 2016 bedroeg deze huurlast 1,12 
euro per maand.  
 
Eind 2015 werd ter zitting van de Raad van Bestuur van 2 december overgegaan tot goedkeuring van  een nieuwe 
gunning voor de brandpolissen periode 01.01.2016 tot 31.12.2016, een contract dat met 3 jaar kan verlengd worden, 
wat inmiddels stilzwijgend verlengd werd tot 31/12/2019. 
De opdracht werd opnieuw gegund aan Allia Insurance Brokers, Kwadestraat 157 te Roeselare en dit op basis van 
volgende premie-voeten: 
• 0,215‰ voor gebouw 
• 0,215‰ voor inhoud 
• 0,070‰ afstand van verhaal 

 
In 2015 stegen de kosten voor de premie van de brandverzekering van 72.465,15 euro naar 81.122,80 euro.  
De evolutie in de kosten voor de brandverzekering valt als volgt te verklaren: 
• evolutie van de ABEX-index. Deze evolueerde de laatste vijf jaar als volgt: 

ABEX mei   ABEX november 
- 2012   711    729 
- 2013   730    739 
- 2014   744    745 
- 2015   744    744 
- 2016   750    754  

• evolutie van de premievoet 
o 2012 tem 2015: 0,390‰ voor gebouw en afstand van verhaal  
o 2016 : 0,285‰ voor gebouw  

• wijziging van het verzekerde kapitaal 
- verzekerd kapitaal op 01/01/2016  200.357.743 euro 
- verzekerd kapitaal op 01/01/2015  170.926.513 euro 
- verzekerd kapitaal op 01/01/2014  160.578.336 euro 
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Algemeen kan m.b.t. de laatste vijf jaar het volgende worden medegedeeld: 
• De premievoet in 2012 en in 2016 daalde nav de uitgevoerde aanbestedingen. 
• De premie voor de jaren 2012 – 2013 – 2014 was in principe vrij constant aangezien er in deze periode weinig 

tot geen kapitaalsaanpassingen werden doorgevoerd. De stijging in premie gedurende deze periode is toe te 
schrijven aan de stijging van de ABEX-index. 

• In 2015 is het totale verzekerde kapitaal wel noemenswaardig gestegen en dit ingevolge een aantal hertaxaties 
(op basis van m²) van het bestaande patrimonium (diverse woningen waren immers serieus onderverzekerd) en 
hertaxaties omwille van renovatieprojecten (oa Ter Dompel / Ter Beke). 

• In 2011 en 2015 werden de kosten voor de ondersteuning bij opmaak van het bestek voor de gunning in de 
kosten opgenomen.  

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 annuïteiten van de leningen.  
 

bezoldigingen 

De personeelskosten zijn gestegen t.o.v. 2015. Dit o.a. ingevolge het feit dat een voltijds medewerker 
patrimoniumbeheer werd aangeworven in juni 2015 en in 2016 een volledig jaar in dienst was. 

afschrijvingen 

Sedert 2011 bedraagt de afschrijvingstermijn voor renovaties en nieuwbouwwerken 33 jaar. Door het groot aantal 
renovatiewerken zijn de afschrijvingen in 2016 gevoelig gestegen.  
 

opgeleverde werven 2015 (volledig boekjaar 2016 afgeschreven) 

werf Totale investering bij overboeking 
van 27 nr 22 rek. 

Diverse gemeenten totale renovatie 15-1 H.  Fase 4 1.226.982,54 

Diverse gemeenten  51 H. dakisolatie en zinkwerken 484.676,36 

Diverse gemeenten, 20 OVD  fase 3 1.448.693,83 

Waregem  Ter Beke  renovatie zuidwestgevel 4.883.888,13 

 
opgeleverde werven 2016 (afschrijving vanaf datum V.O.) 

werf Datum 
V.O. 

Totale investering bij 
overboeking van 27 nr 22 rek. 

Egem 9 H. (nieuwbouw) 30/05/2016 1.580.713,98 

Waregem Nieuwenhove 12 H. ren. schrijnw., keukens, 
daken 

01/04/2016 420.983,73 

Dentergem 2°F. 18 H. ren. schrijnw., keukens, electr. 31/05/2016 893.992,44 

Aarsele 2°F. 43 H. : ren. schrijnw., keukens, electr. 12/07/2016 1.390.059,69 

Koolskamp 1°F. 21 H. : ren. schrijnw., keukens, electr. 26/05/2016 747.488,19 

Waregem Mussekouter 46 H. ren. schrijnw., keukens, 
electr. 

01/12/2016 1.080.641,74 

Wielsbeke 23 H. ren. schrijnw., keukens, electr. 23/02/2017 698.813,88 
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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 m.b.t. of herziening van de kadastrale perekwatie mochten wij 
achtereenvolgens volgende indexeringen vaststellen: 

2012  1,6349 
2013  1,6813 
2014  1,7000 
2015  1,7057 
2016  1,7153  

 
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 
2015 € 362.815,71  netto te betalen: € 241.075,05 (minder te betalen door stijging  
        vermindering kroostrijke gezinnen en/of  
        gehandicapten voor boekjaar 2015) 
2016 € 377.865,00  netto te betalen: € 251.065,00 (raming waarbij rekening werd gehouden met 
        nieuwe woningen Waregem Kastorwegel) 

 

intresten - kosten van schulden (leningen VMSW)   

Onder deze post worden alle intresten opgenomen die Helpt Elkander moet betalen op alle openstaande leningen.  
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 2016 werd deze tussentijdse jaarrekening  goedgekeurd 
door de Raad van Bestuur op 26 oktober 2016.  
De tussentijdse balans en resultatenrekening sloot af met een balanstotaal van 87.632.620,94 euro en een te 
bestemmen winst van 79.426,25 euro.  
 
De Commissaris, Dhr. Bossuyt Wim, Auditas Bedrijfsrevisoren, kwam op 6 en 7 oktober 2016 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 2016 van Helpt Elkander CVBA”, werd opgemaakt. 

 

4.3 Begroting 

Op de Raad van Bestuur van 27 januari 2016 werd de begroting voor werkjaar 2016 goedgekeurd. De voorgelegde 
begroting sloot af met een positief resultaat van 124.156,82euro. Het werkelijk resultaat van het boekjaar van 
2016 ligt lager o.a. door het feit dat in de loop van het boekjaar geen woningen werden verkocht. 
 
Op de Raad van Bestuur van 25 januari 2017 werd de begroting voor werkjaar 2017 met algemeenheid van 
stemmen goedgekeurd.  De voorgelegde begroting sluit af met een positief resultaat van 12.721,75 euro en werd 
opgesteld op basis van de planning groot onderhoud 2017-2026 en voorafgaandelijk besproken ter zitting van het 
Directiecomité van 13 januari 2017.  
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4.4 De financiële gezondheidsindex  

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Agentschap Inspectie RWO hebben in 2014 samen een 
gedeelde visie ontwikkeld om de financiële situatie van de huisvestingsmaatschappijen na te gaan. Het resultaat 
van die samenwerking is de financiële gezondheidsindex (Figi). Voor de Vlaamse overheid wordt die index in de 
toekomst de basis om de financiële gezondheid van SHM’s te bekijken.  
 
Het vertrekpunt van de index zijn tien financiële kengetallen of ratio’s, die elk voor drie opeenvolgende boekjaren 
berekend worden. De dertig kengetallen die dit oplevert, vormen de basis van de berekening. De kengetallen 
beslaan de vier belangrijkste aspecten van de financiële gezondheid van een onderneming: liquiditeit, solvabiliteit, 
rentabiliteit en kostenbeheersing. Financiële gezondheid is namelijk meer dan winst alleen. Via een systeem van 
scores en wegingen wordt het eindresultaat een score op 60 punten. Hoe hoger de score, hoe beter de indicatie 
van de financiële gezondheid. 
 
Inmiddels werd de FIGI (financiële gezondheidsindex) door de VMSW berekend en toegevoegd aan de 
prestatiebank voor boekjaar 2012, 2013, 2014 en 2015 als volgt: 

 

FIGI 2012 2010 2011 2012 totaal  FIGI 2013 2011 2012 2013 totaal 

kostenbeheersing 0 0 0 0  kostenbeheersing 0 0 0 0 

liquiditeit 3 6 9 18  liquiditeit 3 6 9 18 

rentabiliteit 1,5 3 6 10,5  rentabiliteit 1,5 4 4,5 10 

solvabiliteit 3 6 9 18  solvabiliteit 3 6 9 18 

totaal 7,5 16 22,5 46,5  totaal 7,5 16 22,5 46 

 

FIGI 2014 2012 2013 2014 totaal  FIGI 2015 2013 2014 2015 totaal 

kostenbeheersing 0 0 0 0  kostenbeheersing 0 0 0 0 

liquiditeit 3 6 9 18  liquiditeit 3 6 9 18 

rentabiliteit 2 3 4,5 9,5  rentabiliteit 1,5 3 4,5 9 

solvabiliteit 3 6 9 18  solvabiliteit 3 4 9 168 

totaal 8 15 19,5 42,5  totaal 7,5 13 22,5 43 

 
Een score onder de 20 wordt beschouwd als een indicatie van een problematische financiële situatie, een score 
vanaf 40 als indicatie van een goede financiële toestand. 
 

4.5 Rendabiteitsanalyse 

 
Helpt Elkander werd medio 2016 in kennis gesteld van de intentie van CVBA De Volkshaard om een opdracht uit te 
schrijven “rendementsanalyse van nieuwe huur-en renovatieprojecten” en de impact op de financiële leefbaarheid 
van een huisvestingsmaatschappij.  Cfr. beslissing van het Directiecomité van 8 juli 2016 besliste Helpt Elkander, 
om hieraan, samen met nog acht andere SHM’s deel te nemen.  
De opdracht werd gegund aan KPMG.  In 2016 vond de gegevensverzameling plaats voor de opmaak van het model.  
De resultaten alsmede een template voor kasstroom- en rendabiliteitsmodel voor toekomstige projecten zullen in 
2017 voorgesteld worden. 
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4.6 Overzicht financiële rekeningen 2012–2016 

De liquide middelen 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 en moeten terugbetaald worden bij het einde van de huurovereenkomst.  Dit zijn 
dus geen beschikbare liquide middelen. 

 

 
In 2016 zijn de liquide middelen gedaald van € 8.477.425,94 naar € 7.962.695,30. Dit is een daling met € 
514.730,64. Er werden in 2016 echter volgende zaken gefinancierd met eigen middelen van de vennootschap: 
• aankoop 10 appartementen gelegen te Aarsele t.b.v. 700.000,00 euro 
• aankoop woning gelegen te Waregem, A. Servaeslaan 35 t.b.v. 121.482,75 euro 
• aankoop woning gelegen te Wielsbeke, Minister de Taeyelaan 11 en 15 t.b.v. 140.000,00 euro 
 
De Raad van Bestuur besliste op 14 december 2016 om 1.500.000,00 euro te beleggen op de termijnrekening bij de 
VMSW.  Het saldo blijft op rekening courant teneinde uitgaven m.b.t. onroerende transacties of financiering van 
renovatieprojecten te kunnen garanderen. 
De rentevoet voor 2017 bedraagt 0,08 % voor de rekening courant lange termijn en de rekening huurwaarborgen. 
De rentevoet voor de gewone rekening courant bedraagt 0,05% voor de maand januari 2016. 
 

evolutie rentevoet 2012 2013 2014 2015 2016 

rekening courant VMSW 
0,091% 

(eind 2012) 
0,1120% 

(juni 2013) 
0,261% 

(juni 2014) 
0% 

(eind 2015) 
0% 

(eind 2016) 

termijnrekening VMSW 1,03 % 0,543% 0,614% 0,1% 0,053% 

4.7 Overzicht ontvangen premies boekjaar 2016 

Door talrijke investeringen (zowel renovatiedossiers als individuele werken aan woningen) konden in 2016 bij 
diverse instanties (Eandis, VMSW, Stad Waregem) premies ontvangen worden als volgt: 
 
• condensatieketels    54.400,00 euro 
• hoogrendementsglas   26.569,60 euro 
• na-isolatie van spouw- en buitenmuren   3.002,03 euro 

TOTAAL 83.971,63 euro 

4.8 Informatica 

Ter zitting van het Directiecomité van 9 december 2016 werd uiteindelijk de beslissing genomen om over te gaan 
tot aankoop van de informaticaprojecten DOCPRO en SOCIOPACK 2020. De implementatie van deze pakketten die 
in 2017 zal plaatsvinden zal ons in staat stellen om een eerste stap te nemen in het inslaan op de weg van 
digitaliseren van dossiers. De kostprijs van de licenties voor deze pakketten bedraagt 24.110 ,00 euro.   

eind 2012 2013 2014 2015 2016 

rekening courant VMSW € 4.289.466,54 € 4.705.400,64 4.503.540,23 € 6.871.590,01 € 6.052.600,95 

termijnrekening VMSW €3.000.000,00 €3.000.000,00 €3.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 

rekeningen buiten VMSW € 189.010,45 € 153.753,30 € 181.880,52 € 105.835,93 €   140.094,35 

LIQUIDE MIDDELEN € 7.478.476,99 € 7.859.153,94 8.185.420,75 € 8.477.425,94  € 7.962.695,30 

rekening courant 
huurwaarborgen 

€ 675.032,99 € 673.601,10 € 723.248,06 € 740.641,31 € 773.890,17 



Deel III: Verslag van de Raad van Bestuur 

Jaarverslag 2016 

92

 
 
 
 
Ingevolge 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. DE CONINCK Filip, bestuurder namens gemeente Wielsbeke 
• Dhr. DUYNSLAEGER Denis, bestuurder namens gemeente Dentergem 
• Mevr. OSTIJN Maria, bestuurder namens gemeente Wielsbeke 
• Mevr. RAVELINGIEN Kathleen, bestuurder namens stad Waregem 
• Mevr. VEREENOOGHE Ilse, bestuurder namens gemeente Ardooie 

 
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, 
 

het Directiecomité, 
 

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 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


