KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
In toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 11 maart 2015
Openbaar
1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 11 februari 2015 (Openbaar gedeelte).
2. OCMW – opvolgen beleidsplan 2014 – kwartaalrapportages.
Per kwartaal rapporteren de diensten over hun werking.
Met betrekking tot Infopunt Sociaal Huis : 63% van de contacten op het Infopunt (891 ) zijn
voor administratieve hulpverlening (572 contacten), Ongeveer de helft (433) van alle
contacten heeft te maken met de werking van Kind &Gezin of studietoelagen. Het infopunt gaat
op huisbezoek met betrekking tot energiearmoede (meldingen via Lokale Adviescommissie
energie).
Opvallend met betrekking tot sociale dienst is sterke stijging van de sociale tewerkstelling in
het kader van artikel 60 OCMW-wet) . Dalende trend aanvullende bijstand .
3. Sociale dienst - Artikel 60 - samenwerking met OCMW Brugge en OCMW Blankenberge.
De tewerkstellingsdiensten van de betrokken OCMW’s werken zeer goed samen.
Er wordt aan elke OCMW-raad een formeel akkoord gevraagd voor de wederzijdse ter
beschikkingstellingen van doelgroepwerknemers ( art.60) tussen de OCMW’s Blankenberge, KnokkeHeist en Brugge. De ter beschikkingstellingen verlopen kosteloos. De begeleiding van de
doelgroepwerknemer gebeurt door het OCMW waar deze persoon in contract is. Hierdoor is er meer
kans op sociale tewerkstelling op maat.
4. Sociale dienst - Tewerkstelling – oproep Europees Sociaal Fonds begeleiding art.60samenwerking met andere OCMW’s- principe.
Samen met andere OCMW’s uit de regio willen we voor begeleiding artikel 60’s een dossier
indienen bij het Europees Sociaal Fonds. Het OCMW Brugge is penhouder. Voor Knokke-Heist
zou het gaan over een 4-tal trajecten.
5. Sociale dienst – jaarverslag schuldhulpverlening – aktename.
Het OCMW Knokke-Heist is erkend als instelling voor schuldbemiddeling.
Het jaarverslag 2014 - opgesteld conform verplicht model - werd goedgekeurd door de OCMWraad. Er worden een aantal tendensen gesignaleerd: dossiers budgetbeheer bestaat
voornamelijk uit werkende mensen, steeds meer niet haalbare dossiers. De sociale dienst
vangt dit wordt enigszins opgevangen door voedselpakketten /sociale kruidenier. .
Voor de éénverdiener is zowel budgetbeheer als collectieve schuldbemiddeling moeilijk
haalbaar.
6. Sociaal Huis – subsidies aan welzijnsinstellingen.
Subsidies aan Kinderopvang “’t Sprookjeshuisje” en Kinderopvang “Mijn schildpadje”
7. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
Voor diverse aankopen ( fotokopiepapier/onderhoud brandhaspels/huur van waterautomaten )
wordt via gemeente/AGSO prijs gevraagd.
De aanpassingswerken voor de interne verhuis Kind & Gezin worden volledig ten laste
genomen door het OCMW.
8. ICT – Informatieveiligheid – Verscheidene
9. Extramurale diensten – Verslag activiteiten januari 2015.
10. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
11. Sociale Dienst – Verscheidene.
a. Aktename bijkomende zitdag sociale dienst voor Senioren in kantoor Knokke.
Elke dinsdagvoormiddag van 9u30 - 11u (reeds bestaand) en elke woensdagvoormiddag van
9u30 - 11u (nieuw).
b. Binnenkort gaat het BOOST YOUR MONEY project opnieuw van start.
In de week van 20 en 27 april komen de leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs van
de diverse scholen in Knokke-Heist en Zeebrugge opnieuw naar het Sociaal Huis.
Momenteel zijn er reeds 158 leerlingen ingeschreven.
Het programma is in vergelijking met 2013 ietwat gewijzigd. Naast de gekende workshops "
Proef het verschil" en "Het budgetspel" doet de workshop " Getuigenis" zijn intrede. Voor deze
laatste workshop wordt samengewerkt met VZW Wieder en komt een ervaringsdeskundige ter
plaatse.

