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Regiovorming
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Regiovorming: wat en waarom
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• Regiovorming beantwoordt aan een nood: veel lokale problemen vergen een bovenlokale aanpak, 
met betrokkenheid van verschillende partners

• Lokale overheden

• Andere overheden

• Andere spelers binnen de regio’s

• VVSG Memorandum 2019

• Referentieregio’s

• Van onderuit

• Organisch

• Lokale besturen zijn de sokkel waarop de regionale samenwerking en het regionaal beleid worden 
gebouwd

• Regio’s zijn een samenwerkingsmodel, geen nieuwe bestuurslaag



tijdslijn
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VVSG-
memorandum 

2019

Vlaams 
Regeerakkoord 

2019

VVSG 
standpunt 

regiovorming
18/3/2020

Kadernota Vlaamse 
regering

9/10/2020

VVSG advies 
regiovorming

2020
18/11/2020

Goedkeuring 
Labo 

Regiovorming
4/12/2020

Advies gouverneurs en 
Vlaamse sectoren 
(tegen 15/1/2021)

Afbakening 
referentie-

regio’s
(maart 2021)

Opstart Labo 
Regiovorming
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De referentieregio’s zijn geen “nieuwe” afbakening
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…maar wel de grootste gemene deler

• De voorbije decennia kwamen er steeds meer opgelegde regioafbakeningen en zones bij.

• Vervoerregio’s

• Eerstelijnszones

• Hulpverleningszones

• Politiezones

• …

• Daarnaast zijn ook de vele samenwerkingen gegroeid van onderuit

• Welzijnsverenigingen

• Afvalintercommunales

• Streekontwikkelingsintercommunales

• …



Huidige situatie
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• Blauw = regio

• Rood = subregio of zone

• Geel= gemeente



Gewenste situatie
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Vorming 
woonmaatschappijen
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Werkingsgebieden sociale huisvestingsmaatschappijen
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Vlaams regeerakkoord: bestuurlijk hervorming 
sociaal woonlandschap

11/03/202114

Vorming van 1 
woonactor:

integratie van 
huuractiviteit van

- SHM

- SVK

- VWF

- lokale besturen

Afgebakende 
werkingsgebieden: 1 

woonactor per (cluster 
van) gemeente(s)

Versterken impact 
publieke 

aandeelhouders (o.a. 
via stemrechten)

Tegen 01/01/2023
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Aparte en simultane trajecten
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Traject referentieregio

Traject 
werkingsgebieden

START OKTOBER 
2020

Traject 
woonmaatschappijen

vanaf 2021

Ééngemaakt toewijssysteem sociale huur

05/03/2021 2e principiële goedkeuring ontwerpdecreet



Traject werkingsgebieden
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Lokaal bestuur als Regisseur!
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Lokale besturen hebben initiatiefrecht in traject van afbakening werkingsgebieden WM (+)
➢ in overleg met de woonactoren
➢Kans op afstemming

Voorstel van werkingsgebied tegen 31 oktober 2021 
• onderling overleg 
• Besproken op het lokale woonoverleg 
• gedragen door de gemeenteraad (= gemeenteraadsbeslissing) 
• een advies van de betrokken woonactoren (SHM’s - SVK) 
• een gemotiveerde reactie van de betrokken gemeenteraden op dit advies. 
+ voorstel stemverhouding 
➢TIMING is belangrijk

De Vlaamse Regering stelt werkingsgebieden vast.
• Timing zomer 2022



Criteria werkingsgebied woonmaatschappij
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Cumulatieve criteria

één woonactor per gemeente (niet gelijk aan 300 WM)
• Deelgebieden wel mogelijk 

Uitvoeren van de huidige SVK- en SHM-taken. 

Afstemming met referentieregio’s. 
• Niet gelijk aan referentieregio 
• wel binnen referentieregio vallen.  

minimaal 1000 sociale ‘SHM’ huurwoningen

De huidige complementaire expertise moet gegarandeerd blijven 

Niet in ontwerpdecreet



Criteria werkingsgebied woonmaatschappij
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Aanvullende criteria

één aaneensluitend, niet-overlappend 
werkingsgebied per woonmaatschappij. 

Geen donuts

In ontwerpdecreet, 
afwijking mogelijk

Niet in ontwerpdecreet



Belang voor lokale besturen
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• Lokale besturen zijn cfr. de Vlaamse codex wonen de regisseurs van het lokale 
woonbeleid

• Medebestuurders in de belangrijkste woonactoren (SHM en SVK)

• Rol OCMW’s in huisvesting/wonen precaire groepen

➢ Kansen op sterkere regie

➢ Kansen op afstemming (over beleidsgrenzen heen?)

➢ Woonmaatschappij als dé partner voor lokaal sociaal woonbeleid 
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Voorstel VVSG: Regionale taskforce
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Per groep van gemeenten (burgemeestersoverleg) een taskforce met
• Vertegenwoordiging lokale besturen (enkele burgemeesters of schepenen Wonen)
• SHM’s die in het gebied actief zijn
• SVK’s die in het gebied actief zijn
• Vertegenwoordiging IGS Woonbeleid
• Gevoed vanuit verschillende LWO

Deze taskforce wordt opgevolgd door een stuurgroep van lokale besturen 
(burgemeestersoverleg)

Ondersteuning Vlaamse overheid
• Facilitatoren > lokale besturen moeten wel al stappen gezet hebben
• Draaiboek
• data



Traject woonmaatschappijen
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De woonmaatschappij
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= nieuwe organisatie!

• Besloten vennootschappen, gemodelleerd volgens de huidige vennootschap met 
sociaal oogmerk 

➢ Bouwt voort op de huidige situatie

➢ Functionerend binnen Vlaams erkenningenkader

➢ Huidige erkenningsvoorwaarden van SVK’s én SHM’s als uitgangspunt

➢ lex specialis deelname lokale besturen

• Overgang
➢ SVK’s erkend tot 30/6/2023

➢ SHM’s die  juridisch doorgroeien tijdelijke erkenning tot 30/6/2023

➢ SHM’s die ‘stoppen’ erkend tot 31/12/2022



Bestuur van de woonmaatschappij
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Zeggenschap van gemeenten: 

• Algemene Vergadering
➢ 50 + 1% van de stemrechten voor groep van lokale besturen in 

werkingsgebieden

➢ Decretale basis verdeling stemrechten

➢ Op basis van objectieve criteria. 

➢ Voorstel bij advies werkingsgebieden

• Bestuursorgaan (raad van bestuur)
➢ collegiaal orgaan, max 15 leden

➢ Borgen van de expertise in besturen 

➢ Onafhankelijke bestuurders: maximaal 2 bestuurdersmandaten

➢ Private aandeelhouders: maximaal 1 bestuurdersmandaat 

➢ Geen uitbreiding participatie mogelijk



Bestuur van de woonmaatschappij
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Dagelijks bestuur
➢ Directeur 

➢ + 2 of + 4 bezoldigde mandaten 

➢ + personeel / derden onbezoldigd

➢ = taken zoals vandaag in SHM

Comite’s
➢ Adviserend 

➢ Met bijzondere volmachten (vb toewijzing, aanbesteding)

➢ Samenstelling, duidelijk afgebakende opdracht, de wijze van 
besluitvorming



Patrimoniumoverdracht
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• Uitgangspunt: geen verlies van sociaal woonpatrimonium

• Overname 1 jan 2028: WM ‘beheert alle sociale woningen’
➢ Inbreng of herstructurering (splitsing en fusie). 

➢Verkoop
➢na verrekening van de subsidies mag de kostprijs niet hoger liggen dan de schattingswaarde 

en niet hoger dan de niet-afgeschreven netto-boekwaarde. 

• Overdracht woningen lokale besturen niet verplicht
➢ WM moet overnemen op vraag van LB

➢ kostprijs niet hoger dan de schattingswaarde en niet hoger dan de niet-afgeschreven netto-
boekwaarde

➢ Vanaf 1 jan 2023 geen financiering meer voor LB
➢ Herinvesteringsplicht venale waarde als woning niet langer sociaal wordt verhuurd

➢ Cumul vermijden



Integratie SVK in woonmaatschappij
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➢ Change of control clausule
➢ Overname hoofdhuurcontracten

➢ Overdracht van algemeenheid of bedrijfstak die “om niet” gebeurt. Kan ook 
ten bezwarende titel

➢ Aandacht voor expertise en deskundigheid



Financiering woonmaatschappij
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➢ Vorming van woonmaatschappij subsidiabel

➢ Financiering activiteiten woonmaatschappijen
➢ Combinatie huidige financieringsmogelijkheden SHM –SVK

➢ SVK = gebaseerd op aantal woningen + groeipad 



Ééngemaakt 
toewijzingsmodel
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Uitgangspunten
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Vlaams regeerakkoord
➢ Strengere lokale binding

➢ Afschaf puntensysteem SVK

➢ Gemeente kan maximaal 50% van het totale aantal sociale huurwoningen in de gemeente met 
voorrang toewijzen aan specifieke doelgroepen

Ontwerpdecreet (MvT)
➢ Evenwichtig en complementair toewijzingsstelsel 

➢ Ojectivering, eenvoud en transparantie. 

➢ Afgestapt van de huidige veelheid aan voorrangen en bijzondere regimes. 

➢ Lokaal maatwerk mogelijk



Toewijzingsraad
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➢ Één per werkingsgebied
➢ deelgebied mogelijk

➢ Samengesteld uit sociale verhuurder(s), lokale besturen, relevante 
huisvestings- en welzijnsactoren uit werkingsgebied

➢ Ontwerp van reglement
➢ De gemeente die deel uitmaakt van de toewijzingsraad, kan het ontwerp 

amenderen wat betreft de toewijzingsregels voor de sociale huurwoningen 
op haar grondgebied

➢ In de plaats van lokale toewijsreglementen

➢ onbezoldigd



Vier pijlers
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1. Lokale binding en chronologie
➢ Langdurige of niet langdurige woonbinding

➢ Gemeente kan strengere lokale binding honoreren

2. Versnelde toewijzing zonder lokale binding
➢ Gewestelijke criteria

➢ begeleiding

3. Bijzondere Doelgroepen
➢ Lokale binding

➢ Hoofdzakelijk criterium

➢ Vlaanderen stelt doelgroepen voor

➢ Kan lokaal aangevuld worden

4. Interne mutaties



Een blik op de westhoek
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Huurwoningen per actor in de Westhoek

Woonactoren Westhoek Buiten Westhoek Totaal 

Woonmaatschappij 
IJzer & Zee 

1789 60 1849 

De Mandel 1543 3483 5026 

Ons Onderdak 1520 0 1520 

De Leie 130 1191 1321 

IZI Wonen 78 816 894 

RSVK Veurne-
Diksmuide 

275 0 275 

RSVK Westkust 253 105 358 

Woonsleutel vzw 235 255 490 

 



Eigen huurwoningen per gemeente
Gemeente Eigen huurwoningen 

De Panne 158 

Ieper 79 

Koekelare 25 

Poperinge 24 

Koksijde 12 

Alveringem 10 

Heuvelland 8 

Mesen 8 

Kortemark 1 

 



Sociale verhuurkantoren

RSVK Veurne-Diksmuide

• Alveringem

• Diksmuide

• Houthulst

• Koekelare

• Kortemark

• Lo-Reninge

• Veurne

RSVK Westkust

• De Panne

• Koksijde

• Nieuwpoort

• (Middelkerke)
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Woonsleutel vzw

• Ieper

• Mesen

• Poperinge

• Wervik

• Zonnebeke

• Heuvelland

• Langemark-
Poelkapelle

• Vleteren

• (Menen)



De Mandel

• Diksmuide

• Houthulst

• Ieper

• Kortemark

• Langemark-Poelkapelle

• Poperinge

• Vleteren

• Zonnebeke

( + 13 gemeenten buiten de Westhoek)
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Woonmaatschappij IJzer & Zee
• Alveringem

• De Panne

• Diksmuide

• Houthulst

• Koekelare

• Koksijde

• Kortemark

• Lo-Reninge

• Nieuwpoort

• Veurne

• (Middelkerke)
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Ons Onderdak
• Heuvelland

• Houthulst

• Ieper

• Poperinge

• Vleteren

• Zonnebeke

• (Wervik)
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IZI Wonen
• Kortemark

• (Ingelmunster

• Izegem

• Ledegem

• Pittem

• Wingene)
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De Leie
• Heuvelland

• Mesen

• (Avelgem

• Kortrijk

• Wervik)
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Overzicht tijdslijn
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overzicht tijdspad

September 2020
➢ Communicatie non - paper

Oktober 2020:
➢ Conceptnota regiovorming > lokale besturen kunnen input leveren

➢ Brief aan de burgemeester werkingsgebieden woonmaatschappijen

Najaar 2020
➢ Kerstreces: eerste principiële goedkeuring door VlaReg voorontwerp van decreet woonmaatschappijen



Overzicht tijdspad
Begin 2021

➢ Afbakening referentieregio’s door Vlaamse Regering

➢ principiële goedkeuring door VlaReg voorontwerp van decreet woonmaatschappijen

Pasen 2021
➢ Advies Raad van State

Zomerreces 2021
➢ Bespreking en goedkeuring ontwerp van decreet woonmaatschappijen in plenaire vergadering Vlaams

Parlement

31 Oktober 2021
➢ Gemeenten dienen een voorstel van werkingsgebied in bij de Vlaamse Regering. Dit voorstel is

gedragen door de gemeenteraad en volgt na overleg en advies



Overzicht tijdspad

Vanaf december 2021:
➢ mogelijkheid indienen erkenningsaanvraag woonmaatschappij

Voor zomerreces 2022:
➢ Vlaamse regering legt de werkingsgebieden definitief vast

1 januari 2023
➢ Uiterste datum juridische vormgeving woonmaatschappij

➢ einde financiering sociale woonprojecten lokale besturen

1 januari 2028
➢ Uiterste datum waarop alle overdrachten naar de woonmaatschappij zijn gebeurd



Bedankt voor je aandacht.
Bekijk deze presentatie op vvsg.be


