KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
in toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 13 november 2013.
Openbaar
1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 09.10.2013 (Openbaar gedeelte).
2. Aktename goedkeuring jaarrekening 2012 door Gouverneur.
De Gouverneur heeft op 15 oktober 2013 de rekening 2012 van het OCMW definitief vastgesteld.
3. Financiën – Budget 2013- Aanpassing – Vaststelling.
Het OCMW plant 112.000 euro netto minder uit te geven dan oorspronkelijk gepland. De
gemeentelijke toelage blijft ongewijzigd op 5.500.000 euro. De autofinancieringsmarge neemt toe van
517 euro tot 112.617 euro
4. Financiën –Meerjarenplan 2014-2019 – Strategische nota – Vaststelling.
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De vastlegging van de gemeentelijke toelage gebeurt via een mechanisme in onderling overleg met de
gemeente. Er gebeurt een verrekening met een terugname van vroeger verworven toelage
(1.100.000 euro).
5. Financiën –Budget 2014-– Beleidsnota – Vaststelling.
Het 1e jaar van het meerjarenplan werd gedetailleerd uitgewerkt.
6. Sociale dienst – Project Sociale Kruidenier – Opstart.
De sociale kruidenier wordt gehuisvest in de Vredestraat 6 (voormalige crisiswoning).
We wensen kleinschalig van start te gaan. Afhankelijk van de vraag kan ons aanbod worden
uitgebreid.
Voorlopig zal voedsel van de BIRB (Belgisch interventie– en restitutiebureau voedseloverschotten )
gratis bedeeld worden en pakketten met bed- en badlinnen zullen verkocht worden. In een latere fase
eventueel uitbreiding met producten van de voedselbank (moet via een VZW) en verse producten.
Openingsuren: 1 dag per maand (te spreiden over 1 volle dag of 2 dagdelen). Dit wordt nog verder
afgestemd.
Personen hebben een kaart nodig om te mogen winkelen.
7. Sociale dienst – Mindermobielencentrale- Taxikaarten- Resultaten tevredenheidsmeting – Aktename.
De resultaten zijn vrij goed : taxikaarten (8.5/10) en MMC (8.8/10). De respons op deze enquêtes bij
de gebruikers was niet hoog.
8. Sociaal Huis – Subsidies aan welzijnsinstellingen.
Het OCMW geeft onder andere een werkingssubsidie voor twee bestaande zelfstandige
kinderdagverblijven (3e kwartaal) en aan de Kleine Dennen.
9. Personeel – Maaltijddienst - Track en tracing – Bijlage arbeidsreglement.
In de OCMW- raad van februari werd groen licht gegeven om het GPS - volgsysteem van de wagens
van de gemeente toe te passen. Dit loopt nu al een tijdje voor de wagens van de koude lijn en wordt
als positief geëvalueerd. Dit werd geformaliseerd in een bijlage in het arbeidsreglement.
10. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
Diverse waaronder aktename stormschade 28/10 aan dak
11. ICT – Verscheidene.
Akkoord om deel uit te maken van de samengevoegde overheidsopdracht "prijsvraag voor het
afsluiten van een nieuw raamcontract voor huur van IT materiaal voor 4 jaar” waarbij het
gemeentebestuur Knokke-Heist als overheid in de naam van het OCMW zal optreden bij de gunning
van de opdracht.
Deze beslissingen zijn ter inzage in het OCMW – Sociaal Huis, Kraaiennestplein van 9u tot 11u30
(werkdagen).

12. Extramurale diensten – Verslag activiteiten september 2013.
13. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
14. Sociale Dienst – Verscheidene.
Er werd groen licht gegeven voor de tweede module Alfa (Nederlands voor anderstaligen die
analfabeet zijn). De cursus start op 10 december 2013 tot 2.4.2014. Er zijn momenteel 12
deelnemers. Er wordt wekelijks drie of vier voormiddagen in Sociaal Huis les gegeven.

Deze beslissingen zijn ter inzage in het OCMW – Sociaal Huis, Kraaiennestplein van 9u tot 11u30
(werkdagen).

