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1e Presentatie / Nils van vzw ORBIT
Na de boeiende presentatie werden enkele vragen gesteld ter duidelijkheid
van het thema. Zij hadden te maken met
 De vorming /werking /statuut van de werkgroepen die door ORBIT
worden opgericht
 De termijnen van 2 maanden waarbinnen erkende vluchtelingen de
opvang dienen te verlaten

www.woninggezocht.be
2e presentatie. Joris AS Wonen VVSG.
VRAGEN
12345-

Werkgroep= VZW? Hoeft het niet
Werkgebied :
Aanvraag verlenging van 2 maanden : soepeler geworden
Voorwaarden voor verlenging. Fedasil is er mee bezig
KMI Gent/Evelien: vraag over de vorming voor de oprichting van de
werkgroep.
6- CAW Antwerpen: vrijwilligersbeveging van LOI zijn niet georganiseerd,
geen structuur.
7- Spreidingsplan: wordt het niet uitgevoerd. Plan naar LOI als transit
8- Doelgroepen: erkend vluchtelingen daarnaast mogen andere groepen
ook
3e presentatie. Joris AS Wonen VVSG.
Deze presentatie ging meer over de ervaringen van OCMW mbt b.v.
bevoegdheid en de conflicten hieromtrent.
Bevoegdheid OCMW voor vluchtelingen en voor andere behoeftigen. Bevoegd
OCMW van de gewoonlijke plaats en voor de erkende vluchtelingen wordt het
OCMW bevoegd waar de woning ligt.

4e presentatie: Dienst wonen bij vluchtelingen Gent/Caroline
4 werkgroepen: opvang, integratie,
Werkgroep huisvesting
Wederzijds afspraken tussen verschillende instanties. Vorming aan vrijwilligers
Doorganswoning: transit wonen bieden voor mensen die de moeite hebben
gedaan maar hebben nog niet gevonden. Alleen voor kwetsbare mensen uit
Gent> werken met een subsidiecontract met de Gemeente.
-Gebruik maken van de internaten tijdens schoolvakantie

Buddy’s CAW Oost Vlaanderen / Marleen
Insteek= zoektocht naar woonst
Resultaat= inburgeren en vriendschap
Project weekendopvang (burgerinitiatief) / IlSE
Opvang door privé initiatief. Er is geen kader hiervoor. Activiteiten organiseren
voor mensen in weekend. Lokale initiatieven zijn welkom tot dat er een
structurele oplossing komt.
Aanbevelingen:
Overstappen naar Hospita wonen tijdens de asielprocedure moet mogelijk zijn.
Deze deelnemer begrijpt niet waarom wij afraden van particulieren te gaan
wonen tijdens de procedure. Er moet wel een kader voorzien worden
waardoor die redenen niet meer kunnen spelen.
Voordeel: bevordering van een sneller integratie, zo wordt ook de opvang
ontlast. Ze vindt het zonde voor alle die lege kamers beschikbare in Belgie.
Vragen:

