KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
in toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 8 januari 2014.

Openbaar
1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 11.12.2013 (Openbaar gedeelte).
2. Beleidsplan 2013 - Uitvoering - Stand van zaken.
In het beleidsplan 2013 werden een aantal doelstellingen/actieplannen vastgelegd.
Het managementteam heeft een rapport opgesteld over de uitvoering van deze plannen in 2013.
3. Financiën – rapportage 2013 door financieel beheerder.
De financieel beheerder licht onder andere de evolutie van de gemeentetoelage, de thesaurietoestand
en de beheerscontrole toe.
De financieel beheerder bespreekt kort de evaluatie van de budgetten. Er zijn een aantal posten die
via interne verhoging van kredieten moeten worden aangepast. Deze verschuiving van kredieten heeft
geen impact op de toelage van de gemeente.
4. Sociaal Huis - Kwartaalrapportage – 3e kwartaal 2013
Het diensthoofd van het Sociaal Huis rapporteert over de evolutie van de dienstverlening.
Het aantal rechtstreekse baliecontacten is gedaald door een nieuw systeem van opladen van
budgetmeter.
5. Sociale dienst – Kwartaalrapportage – 3e kwartaal 2013.
Het diensthoofd van de sociale dienst rapporteert over de evolutie van de dienstverlening.
Het aantal unieke cliënten dat leefloon heeft ontvangen in 2013 daalt ten opzicht van het
referentiejaar 2012. Er wordt momenteel met wachtlijsten gewerkt voor poetsdienst en
maaltijdbedeling. De praatgroep Nederlands gaat elke donderdag door van 13u45-15u45. Vijf
enthousiaste vrijwilligers wisselen elkaar wekelijks af om telkens ongeveer 6 personen te
verwelkomen.
6. Sociale dienst – Sociale kruidenier ’t Schap – Stand van zaken.
De sociale kruidenier ’t Schap gaat voor de eerste keer open op donderdag 20 februari 2014. De cliënt
kan enkel om voedsel komen indien deze een kaart heeft. Personen die recht openen op de kaart
dienen in het Bijzonder comité sociale dienst te komen van 28 januari zodat ze de kaart tijdig
ontvangen. In de opstartfase wordt nog geen grote externe ruchtbaarheid gegeven.
7. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
8. ICT – Verscheidene
9. Extramurale diensten – Verslag activiteiten november 2013.
10 Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
11. Sociale Dienst – Verscheidene

