KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
In toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 10.06.2015
Openbaar
1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 6.05.2015 (Openbaar gedeelte).
2. OCMW – Jaarrekening BBC 2014 – Vastlegging.
De effectief gebruikte gemeentelijke toelage bedraagt 4.366.653 euro tegenover 4.194.133 euro in
2013. Deze bijkomende middelen werden geïnvesteerd in het lokaal sociaal beleid Belangrijk is de
toename van de kosten voor artikel 60 met 184.520 euro ( activeringsbeleid) en de toename van de
overige personeelskosten met 113.587 euro ( onder andere personeel voorzien voor uitrol nieuwe
projecten).
3. Infopunt Sociaal Huis – activiteitenverslag 2014 – Aktename
In september 2014 bestond het Sociaal Huis Knokke-Heist 5 jaar. Na een opstartfase waarbij het
Infopunt Sociaal Huis (onthaal en backofficewerking) volledig uitgewerkt en bijgestuurd werd,
groeide het uit naar een degelijk Infopunt voor welzijnsvragen.
4. Sociale dienst – Jaarverslag 2014 – Aktename.
In 2014 werden verschillende projecten opgestart zoals de sociale kruidenier’t schap, het project
cultuurmobiel ( samenwerking cultureel centrum/ mindermobielencentrale) en “Knokke-Heist geeft
elk kind kansen” (bestrijding kinderarmoede).
Er was sterke verhoging in de sociale tewerkstelling ( artikel 60). Leefloon: 180 personen ( daling
met 4%), uitgaven dalen met 15%. De uitbetaalde steun ( excl. artikel 60 !) daalt met 10%
tegenover 2013, 2/3 van diegenen die aanvullende bijstand ontvangen zijn ouder dan 65 jaar.
5. Thuiszorgplatform – Jaarverslag 2014 – Aktename.
Naast de basiswerking (aanmeldpunt informatievragen: 190 unieke personen/vragen,
multidisciplinair overleg: 99 aanvragen,…) werd door het lokaal bestuur sterk geïnvesteerd in de
diverse projecten ( mantelzorg fijn dat je er bent, voorbereiding zorgvriendelijke gemeente,…) en de
uitbouw van lokale samenwerking en netwerken.
6. Infopunt Sociaal Huis – rapportage 1e kwartaal 2015 - Aktename
7. Financiën – interne kredietaanpassing boekjaar 2014 op voorstel van financieel beheerder
8. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
9. Sociaal Huis – Subsidies aan welzijnsinstellingen.
Er worden onder andere subsidies toegekend aan Kind & Preventie (1.261,61 euro )en de
Seniorenadviesraad voor de organisatie van dementiecafé ( 648,20 euro).
10. Patrimonium – Sociale Economiecampus- huur gebouw van Scholengroep 25 – verlenging
princiepsbeslissing.
Het OCMW huurt sinds 1 mei 2008 het gebouw van de Sociale Economiecampus in Heist Deze
overeenkomst stopt op 1 mei 2017. Het OCMW verhuurt een groot deel hiervan verder aan de
Kringwinkel De strijkwinkel gebruikt de rest.
Het OCMW vraagt of de scholengroep 25 ook na het einde van de huidige overeenkomst verder wil
verhuren.
11. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
12. Sociale dienst – Samenwerking met Open School met betrekking tot organisatie cursus alfa –
Verlenging.
De opleiding de alfabetisering van anderstaligen wordt volgend schooljaar verder georganiseerd.
13. ICT – Verscheidene.
14. Extramurale diensten – Verslag activiteiten april 2015.
15. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen. (reeds voorzien in punt 8)
16. Sociale Dienst – Verscheidene.
Het ESF-(Europees Sociaal Fonds) project begeleiding art.60, waarbij het OCMW Brugge als
penhouder functioneert, werd goedgekeurd door ESF Vlaanderen.

