KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
in toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 9 juli 2014.
Openbaar
1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 11.06.2014 (Openbaar gedeelte).
2. Thuiszorgplatform – Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot Psychiatrisch Expertiseteam –
Verlenging.
De nieuwe samenwerkingsovereenkomst (vanaf 01.09.2014 voor 3 jaar) met betrekking tot
Psychiatrisch Expertiseteam met de VZW Beschut wonen Oostkust wordt goedgekeurd.
Er wordt verder een loonkost ten laste genomen met een maximum van 35.000 euro per jaar voor
een halftijdse werknemer tewerkgesteld bij de VZW Beschut wonen Oostkust.
Deze persoon zal zijn standplaats verder hebben in het Sociaal Huis. Er wordt een gedeeld lokaal ter
beschikking gesteld voorzien van laptop en standaard kantoorapplicaties, een gsm met abonnement.
3. Sociale dienst – Samenwerking met Open School met betrekking tot organisatie cursus alfa –
Verlenging.
Het OCMW Knokke-Heist zal voor het schooljaar 2014-2015 verder samenwerken met Open School
(Centrum voor Basiseducatie Brugge). Het OCMW neemt de organisatie van 4 modules voor
alfabetisatie voor anderstaligen ten laste. De lessen gaan door in het Sociaal Huis . De kostprijs
bedraagt 24.712 euro.
4. Sociale dienst – Mindermobielencentrale – Vrijwilligers – Combinatie met socio-culturele activiteiten.
In de raad van 11 december werd groen licht gegeven om het project “Minder Mobielen Centrale in
combinatie met socioculturele participatie” verder uit te werken.
In een eerste fase (periode juli 2014-juni 2015) zullen enkel bestaande leden van de
Mindermobielencentrale beroep kunnen doen op een vrijwilliger die hen begeleid naar en tijdens de
voorstelling in CC Scharpoord.
Het OCMW neemt het ticket (voorstelling CC Scharpoord) van de vrijwilliger ten laste. De cliënt betaalt
zijn ticket zelf. Indien de cliënt recht opent op de premie participatie en sociale activering kan het
OCMW voor dit ticket een tussenkomst geven met een max. van 175 euro/jaarbasis.
5. Sociaal Huis – Subsidies aan welzijnsinstellingen.
Tussenkomst voor Kinderdagverblijf Sprookjeshuisje.
6. Sociaal Huis – Sociale premies - Premie voor het thuis verzorgen van een kind met een beperking.
De provinciale premie voor het thuis verzorgen van een kind met een beperking werd afgeschaft. De
reeds bestaande lokale premie van Knokke-Heist was hieraan gekoppeld (toekenningsvoorwaarde was
bezitten van een provinciale premie). In de nieuwe lokale regeling worden de voorwaarden (onder
andere inkomstenvoorwaarden) van de vroegere provinciale premie overgenomen. De jaarlijkse
bedragen van de lokale premie worden geïndexeerd:
 212 EUR voor kinderen die bestendig thuis verzorgd worden
 115 EUR voor kinderen die school lopen of semi-intern zijn (VAPH erkende instellingen)
7. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
8. Patrimonium – Serviceflats Mardyck – Akkoord plaatsen bijkomende lift.
De Autonome Vereniging Het Dak wenst een bijkomende lift te plaatsen aan de Serviceflats Mardyck.
Het OCMW heeft erfpacht aan Het Dak erfpacht gegeven voor de serviceflats. In toepassing van artikel
vijf van de erfpachtovereenkomst geeft het OCMW als grondeigenaar de toestemming voor het
plaatsen van de lift.
9. Patrimonium – Landpachten – Herziening.
De pachtprijzen van de landbouwgronden, eigendom het OCMW, verschuldigd op
1 oktober 2014, worden hervastgesteld conform de onderrichtingen verschenen in het Belgisch
Staatsblad van 13 december 2013.
10. ICT – Verscheidene.
Verlenging onderhoud op de EQL server (dataopslag voor backups) bij Cevi voor 2jaar met ingang van
05/07/2014 en voor de eenmalige kostprijs van 3176,25 euro incl. btw. (conform advies ICT-dienst
gemeente).
11. Extramurale diensten – Verslag activiteiten mei 2014.
12. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
Aktename gunning door het schepencollege (in het kader van samengevoegde opdracht OCMW met
gemeente) aan de laagste regelmatige aanbieder met ingang van 1 januari 2015 voor 3 jaar:
“aankoop gas” aan ENI &GASPOWER/ “aankoop elektriciteit” EDF Luminus
13. Sociale Dienst – Verscheidene.

