KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
in toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 14 mei 2014.
Openbaar
1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 09.04.2014 (Openbaar gedeelte).
2. Financiën – Interne kredietaanpassingen 2013.
De interne kredietaanpassingen 2013 werden vastgelegd.
Interne kredietaanpassingen “verschuiven kredieten” binnen de exploitatie-uitgaven van eenzelfde
beleidsdomein. Dit heeft geen impact op de gemeentelijke toelage.
Concreet betreft het hier een beperkt aantal wijzigingen.
3. Sociale dienst – Beleidsplan Kinderarmoede – Subsidieaanvraag.
Knokke-Heist kan 29.864 euro per jaar krijgen uit het Fonds Kinderarmoede (gedurende 6 jaar).
Hiertoe moet een subsidieaanvraag worden ingediend vóór 31 mei. De modaliteiten en de vorm
werden vastgelegd in een omzendbrief. Door het schepencollege werd het OCMW aangeduid om het
beleidsplan in te dienen. Op basis van een omgevingsanalyse dienen doelstellingen en actieplannen
opgesteld te worden.
In Knokke-Heist wordt resoluut geopteerd om vanuit de leefwereld van kansarme gezinnen en
kinderen de brug te maken naar een afgestemd lokaal welzijnsaanbod. Er wordt immers vastgesteld
dat de beoogde doelgroep soms moeilijk aansluiting vindt bij de bestaande werking. Externe
professionele partners zoals scholen zijn soms onvoldoende op de hoogte van het bestaande aanbod.
Het projectvoorstel zet sterk in op lokale samenwerkingsverbanden met het oog op preventieve
gezinsondersteuning.
Concreet wordt geopteerd om via een door alle partners gedragen brugfiguur een lokaal
kinderarmoedenetwerk uit te bouwen. Deze halftijdse medewerker zal tussen de mensen staan
(vindplaats gericht werken), in scholen komen etc. Er wordt ook getracht om via
ervaringsdeskundigen/externe coaching een traject van beleidsparticipatie van de doelgroep op te
zetten.
Voor de redactie van het plan werd afgestemd met de afdeling Welzijn en Samenleving (Departement
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin).
4. Sociaal Huis – Infopunt – Jaarverslag 2013.
Het jaarverslag 2013 van het Infopunt werd vastgelegd.
In 2013 kwamen 1.685 unieke personen één of meerdere malen langs aan de open balie van het
Sociaal Huis met een vraag voor informatie, advies of hulp. Opvallend is de recent toegenomen vraag
naar administratieve (digitale) ondersteuning. Ongeveer 1.000 unieke personen kwamen langs
specifiek voor de sociale dienst van het OCMW.
5. OCMW – Kwartaalrapportage – 1e kwartaal 2014.
In de kwartaalrapportage wordt aan de hand van de beleidsfiches de stand van zaken met betrekking
tot de prioritaire en reguliere doelstellingen toegelicht.
6. Sociaal Huis – Subsidies aan welzijnsinstellingen.
Twee subsidies aan welzijnsinstellingen (Kind en Preventie en De Branding vzw).
Twee werkingssubsidies voor zelfstandige kinderdagverblijven (Clara di Luna en Mijn Schildpadje).
7. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
Het OCMW doet mee met de prijsvraag van de gemeente “onderhoud brandblustoestellen”.
8. ICT – Verscheidene.
We hebben meegedaan met de prijsvraag van de gemeente Knokke-Heist voor huur nieuwe hardware.
Door het schepencollege werd de opdracht gegund aan Econocom, uit Evere. De nieuwe opdracht
loopt van 2014 tot 2018. Het OCMW plaatst een eerste bestelling.
9. Extramurale diensten – Verslag activiteiten maart 2013.
10. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
11. Sociale Dienst – Verscheidene.

