KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
in toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 11 juni 2014.
Openbaar
1 Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 14.05.2014 (Openbaar gedeelte).
2. OCMW – Jaarrekening BBC 2013 – Vastlegging.
De effectief gebruikte gemeentelijke toelage bedraagt 4.194.133 euro. Dit stemt overeen met 2012
toen de toelage 4.394.216 euro bedroeg en het OCMW nog rechtstreeks subsidies gaf aan de
Autonome Vereniging Het Dak voor de bijkomende verdieping nieuwbouw (bedroeg 223.490 euro in
2012).
In 2013 kwamen 1.685 unieke personen één of meerdere malen langs aan de open balie van het
Sociaal Huis in Heulebrug met een vraag voor informatie, advies of hulp. Ongeveer 1.000 unieke
personen kwamen langs aan de balie specifiek voor de sociale dienst van het OCMW
3. Sociale dienst – Jaarverslag 2013 – Aktename.
De dienstverlening voor senioren en de thuiszorg neemt toe.
In 2013 hadden 585 personen één of andere vorm van financiële steun (in 2012 597), daarvan
hadden 188 personen leefloon of een equivalent.
4. Sociale dienst - Rapportage 1ste kwartaal 2014 – Aktename.
5. Thuiszorgplatform – Jaarverslag 2013 – Aktename.
Het platform heeft verschillende pijlers (aanmeldpunt voor Thuiszorgvragen, multidisciplinair overleg,
overlegplatform voor lokale hulpverleners, projectwerking.) die steeds steviger worden.
Zowel professionelen als familie vinden meer en meer hun weg naar het Thuiszorgplatform.
6. Sociaal Huis – Subsidies aan welzijnsinstellingen.
Subsidies voor Oppas vzw 51.732 Euro en Tele –onthaal (500 euro).
7. Sociaal Huis – Gemeentelijke sociale premies - Aanpassingen in functie van afgeschafte Provinciale
premies.
Sedert 1999 zijn alle gemeentelijke sociale premies overgeheveld naar het OCMW en sedert het
ontstaan van het Sociaal Huis, verzorgt het Infopunt Sociaal Huis deze aanvragen.
Voor twee premies is de toekenning complementair aan het hebben van een provinciale premie. Met
ingang van 1 januari 2014 geeft de Provincie geen individuele tussenkomsten meer. Het kader om
deze premies te heroriënteren wordt aanvaard. Met betrekking tot het personenalarmsysteem wordt
tussenkomst voorzien na sociaal onderzoek bij behoeftigheid. Behoud van de gemeentelijk sociaal
pedagogische toelage (kinderen met een beperking) aan te vragen via het Infopunt Sociaal Huis. Hier
kan het lokaal bedrag verhoogd worden
8. Personeel – Contractueel maatschappelijk werker – Openverklaring – Werfreserve.
Er wordt een aanwerving voorzien van een maatschappelijk werker met contract van onbepaalde
duur.
De kwalificatievereisten voor maatschappelijk werker OCMW worden aangepast conform de
mededeling van 23 mei 2014 door het Agentschap van Binnenlands bestuur.
9. Sociale dienst – LOI – Opzeg woning.
Een huurcontract van een door het OCMW gehuurde woning (momenteel LOI voor 9 alleenstaande
mannelijke asielzoekers) wordt opgezegd met ingang van 1 januari 2015.
Met ingang van 1 februari 2015 wordt een nieuw convenant met Fedasil opgemaakt voor een woning
eigendom van het OCMW. In dit convenant zal overeengekomen worden vijf alleenstaande mannen te
huisvesten.
10. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
11. ICT – Verscheidene.
12. Extramurale diensten – Verslag activiteiten april 2014.
13. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
14. Sociale Dienst – Verscheidene.

