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Zitting van 22 september 2020
Samenleving

Goedgekeurd

14 2020_RMW_00065 Welzijnscampus II - Huishoudelijk reglement 
voor gebruik van vergaderlokalen - Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, lid vast bureau; de heer Habib El Ouakili, lid vast bureau; mevrouw Laurence 
Libert, lid vast bureau; de heer Rik Dehollogne, lid vast bureau; mevrouw Joske Dexters, lid 
vast bureau; de heer Frank Dewael, lid vast bureau; de heer Joost Venken, lid vast bureau; 
de heer Michel Froidmont, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Brigitte Smets, lid 
raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Karolien Mondelaers, lid raad voor 
maatschappelijk welzijn; de heer Tom Vandeput, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de 
heer Kevin Schouterden, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Derya Erdogan, lid 
raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Peter Liefsoens, lid raad voor maatschappelijk 
welzijn; de heer Pieter Cuppens, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Bert 
Lambrechts, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Lut Creemers, lid raad voor 
maatschappelijk welzijn; de heer Frank Troosters, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de 
heer Kim De Witte, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Silvie Nickmans, lid raad 
voor maatschappelijk welzijn; de heer Stefan Hendrickx, lid raad voor maatschappelijk 
welzijn; mevrouw Dymfna Meynen, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Anne 
Caelen, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Inge Hendrikx, lid raad voor 
maatschappelijk welzijn; de heer Tom Cox, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de heer 
Raf Martens, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Nele Kelchtermans, lid raad 
voor maatschappelijk welzijn; de heer Bart Moors, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de 
heer Koen Ooms, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Pinar Akbas, lid raad voor 
maatschappelijk welzijn; de heer Dietrich Vandereyken, lid raad voor maatschappelijk 
welzijn; de heer Carlo Gysens, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Maryam 
Jamshid, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Philip De Hollogne, lid raad voor 
maatschappelijk welzijn; de heer Hubert Lenssen, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de 
heer Koen Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Lies Jans, lid vast bureau; de heer Gerald Corthouts, lid raad voor maatschappelijk 
welzijn; mevrouw Karolien Stevens, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Sophie 
Persoons, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Joost Laureys, adjunct-
algemeendirecteur; de heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming
Individuele stemming

- 37 stem(men) voor: Pinar Akbas; Anne Caelen; Tom Cox; Lut Creemers; Pieter 
Cuppens; Philip De Hollogne; Kim De Witte; Rik Dehollogne; Frank Dewael; Joske 
Dexters; Habib El Ouakili; Derya Erdogan; Guido Fissette; Michel Froidmont; Carlo 
Gysens; Stefan Hendrickx; Inge Hendrikx; Maryam Jamshid; Nele Kelchtermans; 
Bert Lambrechts; Hubert Lenssen; Laurence Libert; Peter Liefsoens; Raf Martens; 
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Dymfna Meynen; Karolien Mondelaers; Bart Moors; Silvie Nickmans; Koen Ooms; 
Marc Schepers; Kevin Schouterden; Brigitte Smets; Frank Troosters; Steven 
Vandeput; Tom Vandeput; Dietrich Vandereyken; Joost Venken

Beschrijving

Aanleiding en context
Sinds juni 2020 is Welzijnscampus II in gebruik genomen. Een basisprincipe is dat 
de vergaderfaciliteiten van dit gebouw enkel gebruikt worden door huurders. 
Intussen zijn er een aantal vragen gekomen van niet-huurders. Concreet gaat het 
om de loketwerking vrijetijdsparticipatie voor Hasselaren met een beperkt budget 
van Rap op Stap VZW Horizont. Zij hebben hun loket altijd in Welzijnscampus I 
gehad maar willen graag verhuizen naar Welzijnscampus II. Elke woensdag is het 
loket vrijetijdsparticipatie geopend. Daarnaast zijn er ook al  informele vragen 
gekomen van 2 projecten die momenteel in een conceptuele voorbereidende fase 
zitten (Woonpunt en Meldpunt Uithuiszetting).

Argumentatie
Het voorstel is om het gebruik van de vergaderfaciliteiten van Welzijnscampus II 
voor niet-huurders toe te laten binnen een strikt kader:

- het gaat om projecten of initiatieven van of in samenwerking met stad of OCMW 
Hasselt. Een overeenkomst bewijst de samenwerking indien het een initiatief van 
een derde is. Het gebruik is beperkt tot de duur van het project.

- het gaat over een maximaal gebruik van 2 dagdelen per week. Op deze regel is 
geen uitzondering mogelijk.

- het gebruik van de vergaderfaciliteit is gratis. Vandaar dat er ook een strikte 
tijdslimiet op gezet is.

- de reservatie gebeurt via een digitale agenda.

Om het kader en het gebruik van de vergaderfaciliteiten in goede banen te leiden, 
is er een huishoudelijk reglement opgemaakt dat door elke externe gebruiker dient 
ondertekend te worden. Dit huishoudelijk reglement is als bijlage toegevoegd.

Juridische grond
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 
en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 77 van het decreet lokaal bestuur: De raad voor maatschappelijk welzijn 
beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het 
decreet zijn toevertrouwd. De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid 
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en kan daarvoor algemene 
regels vaststellen. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de reglementen van 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast. Die kunnen betrekking 
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hebben op het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en 
op het inwendige bestuur ervan.

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
Geen financiële impact op uitgaven, door gratis ter beschikking te stellen indirect 
gemis aan inkomsten.

Besluit

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het huishoudelijk reglement voor het 
gebruik van de vergaderfaciliteiten in Welzijnscampus II door externe gebruikers 
goed.

Bijlagen
1. Huishoudelijk_Reglement_externe_gebruikers.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck
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1. WELZIJNSCAMPUS 
 

 

Inleiding 

 

Deze nota definieert het uitbatingsmodel van de OCMW Welzijnscampus te Hasselt.  

 

 

Algemene Visie & begeleidende principes 

 

Sinds 2004 baat OCMW Hasselt een Welzijnscampus uit waarbij bureau- en vergaderfaciliteiten 

worden aangeboden aan welzijnsorganisaties actief of gevestigd in Hasselt en die een activiteit 

uitoefenen ter ondersteuning van zwakkere doelgroepen op het grondgebied Hasselt.  

 

De ontwikkeling van een Welzijnscampus kadert in de brede visie die beoogt om de zwakkere 

Hasselaar (in de brede zin - zij economisch, gezondheid, sociale cohesie) beter te ondersteunen, in 

nauwe samenwerking met ons welzijnsnetwerk. Het aanbieden van moderne kantooromgeving voor 

welzijnspartners draagt bij tot deze visie op diverse manieren:  

 

- Beschikbaar stellen van werkplekken aan een concurrentiele huurprijs, wat van belang is voor 
organisaties met beperkte financiële middelen;  

- Faciliteren van samenwerking en synergiën;  

- Klantgerichtheid, door welzijnsorganisaties te centraliseren waardoor het voor de beoogde 
doelgroep gemakkelijker is om toegang te hebben tot verschillende diensten; 

- Ruimte creëren in de binnenstad voor nieuwe initiatieven en activiteiten geleid door onze 
welzijnspartners.  

 

In lijn met deze visie volgen we onderstaande begeleidende principes in de uitbating van de 

Welzijnscampus:  

 

- We streven naar een professionele werkomgeving voor onze lokale welzijnspartners; 

- We willen een Welzijnscampus die laagdrempelig en toegankelijk is voor alle doelgroepen; 

- We vragen huurgeld aan elke derde die wenst te huren, het occasioneel ter beschikking 

stellen van de accommodatie buiten een huurovereenkomst is gratis; 

- De beoogde partners zijn welzijnsorganisaties die gevestigd zijn in Hasselt en/of een activiteit 

ontplooien op het grondgebied Hasselt; 

- De huurder oefent geen commerciële activiteit uit die concurrentieel kan zijn tegenover 

andere gelijkaardige organisaties.  

 

 

De campus 

 

De Welzijnscampus is een site gelegen naast het Stadspark en bestaat uit meerdere gebouwen:  

- Welzijnscampus I (A. Rodenbachstraat 29) 

- Welzijnscampus II (A. Rodenbachstraat 20) 

- Conciërgewoning (A. Rodenbachstraat 29) 

- Projectenhuis (Oude Luikerbaan 11) 
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Welzijnscampus site A. Rodenbachstraat – Oude Luikerbaan 
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2. AFSPRAKENKADER GEBRUIK ACCOMMODATIE 
WELZIJNSCAMPUS II door externe gebruikers 

 

 

Voorafgaandelijke uiteenzetting 

Dit huishoudelijk reglement wordt ondertekend door elke externe gebruiker (dwz de organisatie die 

geen huurovereenkomst heeft afgesloten met OCMW Hasselt) die gebruik wenst te maken van de 

accommodatie van Welzijnscampus II.  

 
Elke ondertekening leidt tot de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van het huishoudelijk 

reglement, zonder enig voorbehoud. 

 

Kader gebruik accommodatie door externe gebruikers 

Onder volgende voorwaarden kunnen externen gratis gebruik maken van de vergaderlokalen: 

 

1. In het kader van een project/initiatief van of in samenwerking met Stad of OCMW Hasselt, 
voor de duur van dat project/initiatief. Dit wordt aangetoond aan de hand van een 
overeenkomst waaruit de samenwerking tussen de externe gebruiker en stad/OCMW 
Hasselt blijkt.  
 

2. Het gaat maximaal over een gebruik van 2 dagdelen op weekbasis. Er is geen afwijking 
mogelijk op deze regel. 
 

3. Het gebruik van telefonie is niet mogelijk: het systeem is niet uitgerust voor het wisselend 
toekennen van telefoonnummers aan een telefoontoestel in het vergaderlokaal. 
 

4. Reservatie gebeurt via een digitale agenda waar de externe gebruiker toegang toe krijgt. 
Wanneer de zaal nog vrij is, gebeurt de acceptatie automatisch. 

 

 

Toegang tot het gebouw  

In de Welzijnscampus II hanteren we een strikte toegangscontrole. Onderstaand toegangsschema 

wordt toegepast tijdens weekdagen. In het weekend is het gebouw niet toegankelijk voor externe 

gebruikers. 

 

Tijdstip Regeling tijdens weekdagen 

Voor 6:00 Alarm staat aan; toegang enkel mogelijk via ingang C 

Tussen 6:00 – 7:00 Toegang is mogelijk via badge 

Tussen 7:00 – 18:30 Automatische deuren gaan open, vrije toegang is mogelijk 

Tussen 18:30 – 22:00 Toegang is mogelijk via badge 

Na 22:00 Alarm staat aan; toegang enkel mogelijk via ingang C 

 

 

Toegang tot de vergaderlokalen  

De vergaderlokalen zijn vrij toegankelijk en kunnen niet afgesloten worden. 

Ze dienen via de digitale agenda gereserveerd te worden. Zonder reservatie is het gebruik van de 

lokalen niet toegelaten. 

 

In functie van het vlot circuleren binnen het gebouw, krijgt elke gebruiker maximaal 2 badges 

toegewezen. De gebruiker ontvangt deze badges na de ondertekening van het huishoudelijk 
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reglement. Na afloop van het project/initiatief worden de badges uiterlijk binnen de 14 dagen aan de 

gebouwverantwoordelijke overhandigd. De gebruiker neemt het initiatief om hiervoor een afspraak te 

maken. 

 

De mogelijkheid bestaat om aan een gebruiker in een specifiek vergaderlokaal een kast toe te wijzen 

die afsluitbaar is. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig afsluiten van deze kast. 

Hij dient er over te waken dat er geen duplicaten van de sleutel gemaakt wordt. 

 

 

 

Vlotte doorloop van bezoekers 

Er zijn 5 toegangspunten tot het gebouw.  

 

Ingang A en B: toegankelijk voor bezoekers en eigen medewerkers tussen 7:00 en 18:30 

In functie van de ligging van de vergaderlokalen, is ingang A de voorkeursingang. 

 

Ingang C: personeelsingang, enkel toegankelijk voor medewerkers en gebruikers volgens 

bovenstaand schema  

 

Ingang D: nooduitgang of lossen van materialen bestemd voor de kelderverdiepingen 

 

Ingang E: uitsluitend nooduitgang 
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Gebruik van het vergaderlokaal 

Na elk gebruik van het vergaderlokaal zal de gebruiker alles in oorspronkelijke staat terugbrengen: 

- Alle signalisatie verwijderen 

- Alle affiches, flyers en andere communicatiemiddelen opruimen 

- Bureau leeg en opgeruimd 

 

 

Beheer van vergaderlokalen 

De gebruiker dient de lokalen als een goed huisvader te beheren.  

 

De gebruiker dient er zorg voor te dragen dat de verlichting wordt uitgeschakeld. De lichten dienen 

onmiddellijk uitgeschakeld te worden wanneer de ruimte wordt verlaten, zelfs al is dat maar voor 

korte tijd: het aan- en uitschakelen kost geen extra energie. Ook de verlichting in de 

gemeenschappelijke delen, o.m. in toiletten, keuken, dient na gebruik steeds te worden 

uitgeschakeld. Dit is niet van toepassing in de lokalen/zones met automatische lichtsensoren. 

 

De gebruiker beheert de verwarming van de lokalen als een goed huisvader. De lokalen voorzien 

met automatische klimaatregeling worden centraal beheerd door de eigenaar.  

 

De gebruiker draagt er zorg voor dat de ramen na afloop van gebruik steeds slotvast worden gezet. 

De gebruiker let er ondermeer op dat de ramen niet in draai- of kipstand staan. Ook in de zomer 

moeten de ramen gesloten worden op het einde van de werkdag. Beschikbare zonnewering (zowel 

binnen als buiten) (in de lokalen van toepassing) wordt geacht als goede huisvader te worden 

gebruikt.  

 

 

Afval  

De gebruiker staat zelf in voor het verwijderen van zijn afval (papier, glas, brik, restafval, e.d.). Al het 

afval dient na gebruik van het vergaderlokaal meegenomen te worden. 

Het is de gebruiker uitdrukkelijk verboden om in de gemeenschappelijke ruimtes afval te deponeren.  

 

 

Gebruik der gemeenschappelijke delen 

De gebruiker mag van de gemeenschappelijke ruimtes gebruik maken, op de wijze zoals vermeld in 

dit huishoudelijk reglement. Het is uitdrukkelijk verboden om in de gemeenschappelijke delen 

meubelen of roerende goederen aan te brengen of op te slaan, voor korte of langere tijd.  

Er dient bij het gebruik van de gemeenschappelijke delen rekening gehouden te worden met de 

eigenheid van het gebouw en de rust van de huurders, bezoekers en andere gebruikers. 

 

 

Huisdieren 

Het is de gebruiker verboden om honden of andere huisdieren mee te brengen. Er is een 

uitzondering voor begeleidingsdieren (zoals bv blindegeleidingshonden). Deze dieren zijn uiteraard 

wel toegelaten. 
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Gebruik van sanitaire installaties en kitchenettes 

De eigenaar zal instaan voor het onderhoud van de sanitaire installaties alsook het bijvullen van de 

sanitaire voorraad (toiletpapier, handzeep, etc.).  De gebruiker zal van zijn kant zorg dragen voor de 

sanitaire installaties.  

De eigenaar voorziet verschillende uitgeruste kitchenettes in het gebouw. Huurders en gebruikers 

worden geacht onderling afspraken te maken voor gedeeld gebruik van de kitchenettes (bv. 

leegmaken van afwasmachine, etc.).  

De keuken en toog in de kelder (-1) worden ter beschikking gesteld voor professionele doeleinden 

(bv. workshops, personeelssessie, etc.). Huurders en gebruikers worden geacht onderling afspraken 

te maken voor gedeeld gebruik van de keuken en toog. Na gebruik van de 

keuken/toog/gemeenschappelijke ruimte zal de gebruiker instaan voor het correct opruimen. Alle 

tafels, stoelen, modulaire wanden worden terug in de oorspronkelijke opstelling geplaatst.  

 

 

Parkeren  

Parkeren op het privédomein is enkel toegelaten indien voor de parkeerplaatsen huur betaald wordt. 

Parkeren op straat is mogelijk met de blauwe parkeerschijf.  

 

 

Roken  

Er geldt een algemeen rookverbod in het gebouw.  

 

 

Melding Technische problemen 

Tijdens de diensturen (08u00-17u00) meldt de gebruiker technische problemen aan Peter Daniëls, 

via mail naar peter.daniels@hasselt.be of telefonisch op het nummer 011/30.87.41. Na de 

diensturen is er een wachtdienst op het nummer 011/30.87.87 waarop de persoon van wacht kan 

gecontacteerd worden. De gebruiker kan de wachtdienst uitsluitend oproepen voor dringende 

technische problemen. 

 

 

Melding ICT-Problemen 

Tijdens de diensturen (09u00-18u00) meldt de gebruiker ICT-problemen op Welzijnscampus II op 

het nummer van de ICT-dienstverlener Smarteye via mail naar support@smarteye.be of telefonisch 

op het nummer 09/395.6000. De ICT-dienstverlener behandelt alle problemen die te maken hebben 

met de algemene ICT-infrastructuur van Welzijnscampus II (netwerk, wifi, telefonie, internet en 

shared servers). Printers, computers, schermen, smartphones en tablets zijn de verantwoordelijkheid 

van de gebruiker of van de ICT-partner van de gebruiker.  

 

 

Alarm 

De eigenaar maakt gebruik van een externe meldkamer voor de meest belangrijke technische 

alarmen.   

Zo worden alle brand- en inbraakalarmen rechtstreeks doorgeschakeld naar deze meldkamer alsook 

de noodtelefoons in de verschillende liften. 

De meldkamer volgt de opgestelde procedures en verwittigt de betreffende instanties (brandweer, 

politie) en onze medewerkers, afhankelijk van het type alarm. 
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De huurders van Welzijnscampus II hebben een persoonlijke alarmcode gekregen. Voor de 

gebruikers van de accommodatie van Welzijnscampus II voorzien we dit niet. Het gebruik van de 

lokalen is beperkt tussen 7:00 en 22:00 uur. 

 

 

Onderhoud van de lokalen. 

De eigenaar staat in voor het onderhoud van de lokalen.  

Viermaal per jaar worden de ramen aan buitenzijde gereinigd. De gebruiker laat de lokalen net en 

ordelijk achter. 

 

 

Melden van problemen en contactpunten  

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende contactpunten. Uiteraard trachten 

we telkens zo snel mogelijk uw vragen te beantwoorden.  

 

Vraag betreffende Contact 

Melden van een 

technisch probleem  

Tijdens kantooruren: Technische dienst - 011/30 87 41 

Buiten kantooruren: Wachtdienst - 011/30 87 87 

Andere algemene 

vragen 
Sociale Dienst – Danielle Gakens – 011/30.81.51 
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