KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
in toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 10 september 2014.
Openbaar
1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 09.07.2014 (Openbaar gedeelte).
2. Sociale dienst - Project kinderarmoede - Aktename goedkeuring – Invulling.
Het project Kinderarmoede werd goedgekeurd door de bevoegde Vlaamse minister. Het OCMW
ontvangt gedurende zes jaar 29.864 euro per jaar uit het Fonds Kinderarmoede.
Vanaf 1 september wordt een maatschappelijk werker van de sociale dienst halftijds belast met het
project (“brugfiguur”).
Het project wordt een specifiek item binnen de BBC- boekhouding. Op deze manier wordt naar
Vlaanderen toe de subsidie verantwoord.
3. OCMW - Regionaal Welzijnsplatform Noord-West-Vlaanderen – Lidmaatschap voor één jaar.
Het OCMW Knokke-Heist wordt gedurende één jaar lid van de VZW Regionaal Welzijnsplatform NoordWest-Vlaanderen. De ledenbijdrage voor één jaar, ten bedrage van 2.982 euro, mag betaald worden.
Vroeger werd de VZW door de Provincie financieel ondersteund. Nu vraagt men een jaarlijkse bijdrage
van de leden
Mits gunstige evaluatie kan een verlenging van het lidmaatschap voorgelegd worden aan de raad.
4. OCMW - Opvolgen beleidsplan 2014 – Kwartaalrapportage.
In het beleidsplan 2014 werden doelstellingen en projecten geformuleerd. Om te weten hoe de
dienstverlening evolueert is het interessant een aantal parameters te bekijken. We kunnen onder
andere aanstippen:
Het aantal cliënten dat effectief tewerkgesteld werd via artikel 60 (sociale tewerkstelling OCMW) is
gestegen met 39% in vergelijking met de eerste kwartalen van 2013 (bijna gelijktijdig 30).
Eind juli 2014 een wachtlijst poetsdienst 20 gezinnen.
Sinds 2014 worden de contacten die plaatsvinden in het kantoor te Knokke geregistreerd: De 1e 6
maanden waren ongeveer 100 contacten voor Senioren (dinsdagvoormiddag). Gemiddeld vier per
zitdag.
Het belang van “administratieve” hulpverlening bij Infopunt Sociaal Huis neemt toe. Voor een groep
personen is een exclusieve digitale toegang tot dienstverlening (bv kindcode voor Kinderopvang) een
niet te nemen drempel.
5. Sociaal Huis – Subsidies aan welzijnsinstellingen.
Toekennen werkingssubsidie aan een aantal zelfstandige kinderdagverblijven (per kwartaal)
Toekennen subsidies aan een aantal welzijnsinstellingen:
Solidariteit voor het gezin - oppas
€ 2453,69
De Berkjes
€ 313,90
Heilig Hart
€ 313,90
Het Baken
€ 9448,10
6. Sociaal Huis - Loket voor groepsaankoop groene stroom -Campagne 2014 Gas-Elektriciteit” Durf
vergelijken".
In navolging van het succes van de groepsaankopen zal er een nieuwe groepsaankoop groene stroom
georganiseerd worden door de Provincie West-Vlaanderen. Het Infopunt Sociaal Huis stelt zich open
als lokaal loket voor inschrijving groepsaankoop (periode 1/12/-28/2/2015).
Indien de federale campagne” Durf vergelijken: Gas en elektriciteit” doorgaat, wil het Sociaal Huis dit
mee lokaal dragen.
7. Sociaal Huis –Project ”Gezond (t)huis” - Tijdelijk ter beschikking stellen van woning.
Het OCMW wil meewerken aan het gemeentelijk project ”Gezond (t)huis”. De bedoeling is in een
demonstratiewoning laagdrempelige informatie te bieden met betrekking tot onder andere gezond en
energievriendelijk wonen en valpreventie bij senioren. In deze woning kunnen bezoekers en
bezoekersgroepen tijdens een rondleiding een aantal knelpunten in een woning leren herkennen.
Een pand in de Polderstraat te Heist eigendom van het OCMW wordt hiervoor tijdelijk (tussen 15
maart en 15 juni 2015) ter beschikking gesteld.
8. Patrimonium - Blauwvoetlaan – Erfdienstbaarheidszone Eandis – Garage.
Op vraag van Eandis werd een garagebox van het OCMW afgebroken. In deze zone is er een
erfdienstbaarheid ten voordele van Eandis.

9. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
10. ICT – Verscheidene.
Gezamenlijke overheidsopdracht met gemeente voor “Afsluiten van een huurovereenkomst voor de
duur van 5 jaar, inclusief omnium onderhoud en levering van producten, voor printers en
kopieermachines.
11. Extramurale diensten – Verslag activiteiten juni en juli 2014.
12. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
13. Sociale Dienst – Verscheidene.
De naam “CULTUURMOBIEL” werd gekozen voor de het project “minder mobielen centrale in
combinatie met socio-culturele activiteiten georganiseerd door CC Scharpoord”

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

