Bekendmaking in toepassing van het decreet van 5 juli 2002 betreffende
de openbaarheid van vergaderingen van de OCMW-raad. [1]
OCMW - raad Knokke-Heist van 14 januari 2015
OCMW –Raadzaal Sociaal Huis – 20.30 UUR.[2]
Openbaar gedeelte[3]

DAGORDE

Openbaar
1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 10 december 2014 (Openbaar gedeelte).
2. OCMW – Aktename einde mandaat van twee OCMW-raadsleden.
3. OCMW – Aktename eedaflegging nieuwe raadsleden in handen van de Voorzitter van de
gemeenteraad.
4. OCMW – Aktename aanduiding nieuw lid van het Bijzonder comité sociale dienst door leden
fractie in toepassing van artikel 60 § 3 lid 8 van het OCMW-decreet.
5. OCMW - Aktename aanduiding nieuw lid van raad van beheer VZW Sociaal Atelier door leden
fractie in toepassing van artikel 226 en artikel 60 § 3 lid 8 van het OCMW-decreet.
6. OCMW – Toekenning titel van ereraadslid OCMW-raad.
7. Financiën – Financiële rapportage 2014 door financieel beheerder – Aktename.
8. Sociale dienst – Collectief LOI – Aktename opzeg door Fedasil.
9. Sociale dienst – Ontmoetingsruimte ’t Schap – Aktename subsidieaanvraag voor project fris als
een vis.
10. Thuiszorgplatform – Project ”Mantelzorg - Fijn dat je er bent” – Toneelstuk – Afspraken.
11. Sociaal Huis - Subsidies aan welzijnsinstellingen.
12. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
13. ICT – Informatieveiligheid - Verscheidene.
14. Extramurale diensten – Verslag activiteiten november 2014.
15. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
16. Sociale Dienst – Verscheidene.

Namens het OCMW Knokke-Heist
Paul Roets
Secretaris

[1]

Kathleen van der Hooft
Voorzitter

De vergaderingen van de OCMW- raad zijn openbaar. De vergadering is niet openbaar als het
om personen gaat! Bij de behandeling van het geheim gedeelte moeten toeschouwers de zaal
verlaten.
[2]
Vergaderplaats: Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1, 8301 Knokke-Heist (4e verdiep)
[3]
Alle materies waar individuele personen ter sprake komen worden behandeld in de gesloten
zitting. De agenda van het geheim gedeelte wordt niet bekendgemaakt. Alle gemachtigde
personen die de geheime zitting bijwonen zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht.

