Gemeentelijk toewijzingsreglement in beslag genomen goederen

Artikel 1: Definities
- Gerechtelijke uitdrijving: rechterlijk bevel om een onroerend goed te verlaten dat men
zonder recht of titel bezet.
- In beslag genomen goederen: achtergelaten goederen die gevonden worden op het
openbare domein en goederen afkomstig van gerechtelijke uitdrijvingen.
- Materiële dienstverlening: ondersteuning met als doel iedereen in de mogelijkheid te
stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
- Maatschappelijke integratie: het streven naar een maximale integratie en participatie
aan het maatschappelijk leven, waarbij in het kader hiervan het OCMW
ondersteuning kan bieden door tewerkstelling, het uitkeren van een leefloon of het
opmaken van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.
Artikel 2: Doelstelling
Het toewijzingsreglement beoogt in eerste instantie een duidelijk kader voor het toewijzen
van goederen waarvan het gemeentebestuur eigenaar is geworden. Het gaat hierbij om
gevonden voorwerpen, fietsen of goederen die in het kader van een vonnis op verzoek van
een gerechtsdeurwaarder moeten worden bewaard en waarvan het gemeentebestuur bij wet
eigenaar van geworden is.
Doelstelling is om goederen via het OCMW in eerste instantie toe te wijzen aan de meest
kwetsbare burgers in onze gemeente, om zo extra hulp te bieden met het oog op
maatschappelijke integratie. Op die manier vervult het gemeentebestuur enerzijds een
sociaal ondersteunende rol en anderzijds krijgen de goederen een zinvolle bestemming.
In tweede instantie kunnen goederen ook toegewezen worden aan inwoners van Borsbeek
via een openbare verkoop.
Artikel 3: Begunstigden
De begunstigden zijn in eerste instantie cliënten van het OCMW, waarvan de
dossierbehandelaar oordeelt dat deze in aanmerking komen. Ook kunnen goederen worden
aangewend voor huisvestingsinitiatieven van het OCMW.
In tweede instantie komen ook alle andere inwoners van Borsbeek in aanmerking wanneer
het gemeentebestuur beslist om goederen toe te wijzen via een openbare verkoop.
Artikel 4: Voorwaarden
§1 Een goed kan enkel worden toegekend aan cliënten van OCMW Borsbeek indien de
dossierbehandelaar / sociaal werker binnen het OCMW oordeelt dat zijn / haar cliënt hiervoor
in aanmerking komt.
§2 De goederen worden toegekend aan cliënten van OCMW Borsbeek, waaraan het recht
op maatschappelijke integratie wordt verleend of waarbij materiële dienstverlening wordt
toegepast.
§3 Goederen kunnen ook toegekend worden aan het OCMW voor het inrichten van
huisvestingsinitiatieven. Meer concreet gaat het over locaties waar hulpbehoevende mensen
in een noodsituatie korte tijd kunnen verblijven. Een goed kan ook aangewend worden voor
het Lokaal Opvang Initiatief, dat onderdak biedt aan asielzoekers in afwachting van een
asielprocedure en wordt georganiseerd door het OCMW.
§4 Iedere begunstigde dient inwoner van Borsbeek te zijn.

Artikel 5: Uitsluitingen
§1 Bewoners die geen cliënt zijn bij het OCMW in het kader van maatschappelijke integratie
of materiële dienstverlening, komen niet in aanmerking voor de kosteloze toewijzing van
goederen.
§2 Goederen die niet werden toegewezen via het OCMW, zullen periodiek openbaar worden
verkocht. Op die manier krijgt enerzijds iedere inwoner van Borsbeek de kans om een bod te
doen op ter beschikking gestelde goederen en anderzijds kan zo ook steeds voldoende vrije
opslagruimte gegarandeerd worden in de gemeentelijke loodsen.
Artikel 6: Omschrijving toewijzingen
§1 Bij de toewijzing kan het over goederen gaan die door de gemeentediensten zijn
gevonden op het openbare domein en die door de eigenaar, na een bewaartermijn van zes
maanden, niet werden opgehaald waardoor deze eigendom zijn geworden van het
gemeentebestuur.
§2 De toewijzing kan ook betrekking hebben op gevonden fietsen, die na een bewaartermijn
van drie maanden, eigendom zijn geworden van het gemeentebestuur van Borsbeek.
§3 Ook goederen, die afkomstig zijn van gerechtelijke uitdrijvingen en na een bewaartermijn
van zes maanden niet werden opgehaald door de eigenaar, kunnen in aanmerking komen
voor toewijzing.
Artikel 7: Aanvraagprocedure
§1 Indien er in het kader van maatschappelijke integratie of materiële dienstverlening
bepaalde noden worden vastgesteld bij cliënten, wordt door de betrokken
dossierbehandelaar / sociaal werker van het OCMW van Borsbeek een aanvraag gedaan bij
de gemeentelijke dienst Grondgebiedzaken.
§2 De dienst Grondgebiedzaken of het OCMW onderzoekt of tegemoet gekomen kan
worden aan de noden van de cliënt en raadpleegt hiervoor de inventaris van goederen. Ook
voor het inrichting van huisvestingsinitiatieven van het OCMW kan men de inventaris
raadplegen.
§3 Vooraleer de toewijzing van goederen kan gebeuren, moet er overeenkomstig
artikel 57, §3, 8° van het Gemeentedecreet, goedkeuring zijn van het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 8: Verval van recht
Wanneer het OCMW vaststelt dat de cliënt zich schuldig heeft gemaakt aan fraude, komt
deze niet meer in aanmerking voor toewijzingen in het kader van dit reglement.
Artikel 9: Inwerkingtreding
Het toewijzingsreglement treedt in werking vanaf 1 januari 2018.

