KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
in toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 9 oktober 2013.

Openbaar
1. Vergadering d.d. 11.09.2013 (Openbaar gedeelte).
2. OCMW - Campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens “ – Engagementsverklaring.
De OCMW-raad engageerde zich voor de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’. In het
strategisch beleidsplan 2014-2019 zullen initiatieven worden opgenomen om op korte en langere
termijn mee te bouwen aan een dementievriendelijke samenleving. Deze acties willen eveneens een
ander beeld van dementie verspreiden.
3. Sociaal Huis – Campagne “Durf vergelijken” (internet, televisie en telefonie) – Lokale invulling.
Het Infopunt van het Sociaal Huis schaart zich voluit achter de federale campagne “Telefonie, internet,
televisie: Durf vergelijken!” Met deze campagne van 18 tot en met 26 november wil de Federale
Overheidsdienst Economie de consumenten aanzetten om bewuster een leverancier te kiezen voor
dergelijke diensten. Ook buiten deze periode kan elke inwoner van Knokke-Heist verder voor deze en
andere welzijnsvragen terecht op het Infopunt Sociaal Huis Knokke-Heist (050/530.900 of
sociaalhuis@knokke-heist.be).
4. Sociale dienst – Tewerkstelling – Stage bij privébedrijven –proefproject.
Het OCMW stelt zich kandidaat voor het proefproject “Kortdurende stages in privéondernemingen
tijdens de laatste maanden van tewerkstelling via artikel 60§7 OCMW-wet.“
5. Patrimonium – Landbouwgronden - Minnelijke onteigening van de gronden nodig voor de aanleg van
de A11 – Akkoord.
De Vlaamse regering besliste op 31 oktober 2011 landbouwgronden voor de realisatie van de A11 te
onteigenen. Hierin zit de onteigening van landbouwgronden eigendom van het OCMW Knokke-Heist
vervat (aktename raad 18.01.2012). Akkoord met akte opgesteld door aankoopcommissaris
(aangeboden vergoeding cfr schatting waarde grond).
Vergoeding: voor de ronden gelegen te Knokke-Heist 17.205 euro, voor de gronden gelegen te
Damme (Hoeke) 31.428 euro.
6. Patrimonium – Landbouwgrond – Pachtoverdracht.
Overdracht in toepassing van artikel 30 van de pachtwet.
7. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
Onder andere gunnen van wassen van ramen Sociaal Huis na prijsvraag.
8. ICT – Verscheidene.
Bestemming oud materiaal.
9. Extramurale diensten – Verslag activiteiten augustus 2013.
10. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
11. Sociale Dienst – Verscheidene.

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

A Het OCMW werkt voor culturele participatie met diverse partners samen. Aktename van
afsprakennota met betrekking tot culturele participatie (= grotendeels bestaande afspraken,..). De
afsprakennota werd opgemaakt door de dienst Sociaal Cultureel Werk binnen het Cultuurcentrum
in nauwe samenwerking met de maatschappelijk werkers van het OCMW, de verantwoordelijke
Mama’s voor Kinderen en de partners binnen het recent gecreëerde overleg Lokaal Netwerk
Vrijetijdsparticipatie.
B Via de VZW Sociaal Atelier werken we voor arbeidszorg samen in een partnerschap waaraan een
subsidie wordt toegekend in het kader van de oproep ‘Arbeidszorg doorstroom. Ieder jaar moet een
nieuwe aanvraag worden ingediend door het partnership – aktename.
De dienst tewerkstelling van het OCMW ondersteunt dit operationeel in Knokke-Heist.
C Prijsvraag begrafenissen ten laste van het OCMW.
Het OCMW vraagt om de twee jaar prijs voor begrafenissen ten laste van het OCMW. De huidige
periode verstrijkt op 31 december 2013. Prijsvraag bij alle lokale begrafenisondernemers.
D. Het OCMW Knokke-Heist is sinds 1999 erkend als instelling voor schuldbemiddeling. Deze
erkenning door de Vlaamse overheid is nu voor onbepaalde duur verlengd.

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

