KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
in toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 14 januari 2015.
Openbaar
1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 10 december 2014 (Openbaar gedeelte).
2. OCMW – Aktename einde mandaat van twee OCMW-raadsleden.
Er wordt akte genomen van het einde mandaat van mevrouw Annie Vandenbussche en de heer Eric
Snauwaert.
3. OCMW – Aktename eedaflegging nieuwe raadsleden in handen van de Voorzitter van de
gemeenteraad.
Er wordt akte genomen van de eedaflegging als OCMW-raadslid van de heren Thierry Coryn en Patrick
Grassi op vrijdag 9 januari 2015.
4. OCMW – Aktename aanduiding nieuw lid van het Bijzonder comité sociale dienst door leden fractie in
toepassing van artikel 60 § 3 lid 8 van het OCMW-decreet.
Annie Vandenbussche was lid van het Bijzonder comité sociale dienst. Door de fractie werd Thierry
Coryn aangeduid als vervanger .
5. OCMW - Aktename aanduiding nieuw lid van raad van beheer VZW Sociaal Atelier door leden fractie in
toepassing van artikel 226 en artikel 60 § 3 lid 8 van het OCMW-decreet.
Annie Vandenbussche was via het OCMW aangeduid als lid van de raad van beheer VZW Sociaal
Atelier. Door de fractie werd Thierry Coryn aangeduid als vervanger.
6. OCMW – Toekenning titel van ereraadslid OCMW-raad.
Eric Snauwaert was ononderbroken OCMW –raadslid sinds 1 april 1995
7. Financiën – Financiële rapportage 2014 door financieel beheerder – Aktename.
Opvallende tendens. Sterke toename uitgaven artikel 60 (sociale tewerkstelling voor leefloners) en
sterke daling uitgaven voor het eigenlijke leefloon (zonder tewerkstelling). De OCMW–raad wenst
verder in te zetten op de activering via het statuut artikel 60 en engageert zich ervoor het bestaande
budget uit te breiden.
8. Sociale dienst – Collectief LOI – Aktename opzeg door Fedasil.
Door Fedasil werd de overeenkomst met betrekking tot 9 opvangplaatsen voor alleenstaande mannen
(Pannenstraat) opgezegd. Op 30 juni 2015 stopt de samenwerking en subsidiëring.
De huur voor de woning in de Pannenstraat werd opgezegd.
9. Sociale dienst – Ontmoetingsruimte ’t Schap – Aktename subsidieaanvraag voor project “Fris als een
Vis”
In de ontmoetingsruimte ’t Schap wordt het project Fris al een Vis georganiseerd (4 thema’s
behandeld gedurende 2015 telkens vergezeld met een workshop: spic & span, persoonlijke hygiëne,
de was en de plas en sfeer en gezelligheid in huis).
Voor dit project werd een subsidieaanvraag bij de Provincie ingediend.
10. Thuiszorgplatform – Project ”Mantelzorg - Fijn dat je er bent” – Afspraken.
In 2016 wordt in het kader van het project een toneelstuk gepland. De onderhandelingen hierover
zijn nog niet afgerond.
11. Sociaal Huis - Subsidies aan welzijnsinstellingen.
12. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
13. ICT – Informatieveiligheid - Verscheidene.
14. Extramurale diensten – Verslag activiteiten november 2014.
15. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
16. Sociale Dienst – Verscheidene.
A. Annie Vandenbussche was aangeduid als afgevaardigde van het OCMW Knokke-Heist in de
beleidsgroep, opgericht binnen de schoot van WVI, die fungeert als Lokale Entiteit voor het Fonds
ter Reductie van de Globale Energiekost (thans Vlaamse energielening). Raadslid Laura Vanneste
werd verkozen tot nieuwe vertegenwoordiger van het OCMW.
B. Annie Vandenbussche was aangeduid als lid van de raad van beheer van de sociale
huisvestingsmaatschappij t’ Heist Best. Raadslid Franky Vanlerberghe werd verkozen tot nieuwe
vertegenwoordiger van het OCMW.

