REGELING HUISREGELS EN OMGANGSVORMEN

Het bestuur van Stichting Op ’t Stee is verantwoordelijk voor de woningen die zij in beheer heeft. Om die reden
zijn er huisregels opgesteld waar de bewoners zich aan dienen te houden. Hierbij zijn tevens regels opgenomen
over omgangsvormen met elkaar. De mentor dient deze regeling door te nemen met de aan hem/haar toegewezen
asielzoekers. Aan iedere bewoner wordt een exemplaar uitgereikt en een getekend exemplaar wordt ingeleverd
bij de secretaris.
Per woning wordt door het bestuur een huismentor aangewezen. De huismentor ziet toe op de naleving van deze
regels. De huismentor spreekt de bewoner die zich niet houdt aan de regels daar op aan; daarbij is de mentor van
die bewoner aanwezig.
Indien blijkt dat één of meerdere bewoners zich blijvend niet houden aan de huisregels en omgangsnormen, dan
wordt dit gemeld bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur zal dan de desbetreffende bewoner op zijn/haar
gedrag aanspreken. Bij blijvend onjuist gedrag zal de bewoner de toegang tot de woning worden ontzegd en het
weekgeld worden stopgezet.
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Het bestuur van de Stichting is huurder van de woning; het bestuur van de Stichting is dan ook
verantwoordelijk voor de woning.
Alle bewoners zijn samen verantwoordelijk voor de orde en netheid in en rondom de woning. Hiervoor
maken de bewoners onderling afspraken.
Er mag in de woningen niet overmatig alcohol worden gedronken. Gebruik van drugs en andere
stimulerende middelen is geheel verboden.
Binnenshuis mag niet worden gerookt. De reden hiervan is dat niet iedere bewoner rookt en last kan
hebben van rook. Het roken moet buiten de deur gebeuren.
Indien een bewoner een afspraak heeft met zijn/haar advocaat dan wordt de mentor tenminste een week
tevoren daarvan op de hoogte gesteld. Dit is onder andere van belang in verband met het regelen van
vervoer en het bijhouden van het dossier.
Het ontvangen van bezoek overdag is altijd toegestaan. De bewoners hoeven hiervoor dus geen
toestemming te vragen. Het bezoek mag uiterlijk tot 23.00 uur blijven.
Het laten overnachten van bezoek is uitsluitend toegestaan na overleg met de mentor. De mentor geeft dit
door aan de huismentor.
De thermostaat van de verwarming mag niet hoger staan dan op 21 graden Celcius. De reden hiervan is dat
de Stichting de energiekosten moet betalen. Daarom moet men zuinig zijn met energie.
De bewoners dienen onderling respect voor elkaar te tonen.
Alle bewoners kunnen worden aangesproken op gedrag en houding. Wanneer verkeerd gedrag of houding
niet verandert, dan kan de bewoner de toegang tot het huis ontzegd worden.
Bij onderlinge problemen, vragen of ziekte nemen de bewoners contact op met zijn/haar mentor.
Bij technische problemen moet men contact opnemen met de huisbeheerder.
Indien die niet bereikbaar is, moet men contact opnemen met zijn/haar mentor.
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