KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
In toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 06 mei 2015.
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Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 8 april 2015 (Openbaar gedeelte).
Financiën - budgetwijzing naar aanleiding van uitbreiding sociale tewerkstelling ( artikel 60) –
gunstig advies schepencollege – aktename.
Het schepencollege valideerde op 17 april het voorstel tot verhoging van de gemeentelijke
toelage met 122.500 euro.
“Het aantal art 60 dat gelijktijdig wordt tewerkgesteld wordt begrensd op 35 VT waarvan 2 in
de privé ( werkgever betaalt extrakost) = 33 voltijdsequivalenten gans jaar voorzien op
budget , nu is dit voorzien op 21”.
Sociale dienst – LOI – aktename beslissing Fedasil.
Op 4 mei 2015 ontvingen we een schrijven van de regioverantwoordelijke van Fedasil dat onze
aanvraag voor de oprichting van individuele opvang voor 5 asielzoekers in de Polderstraat
werd afgewezen.
Sociale dienst – opzeg huur woning Smedenstraat gebruikt als LOI en crisisopvang.
Deze woning wordt opgezegd. De opzegtermijn loopt vanaf 1 juni 2015.
Sociale dienst – poetsdienst – tarieven - geen indexatie in 2015.
In 2015 worden de tarieven van de reguliere poetsdienst niet herzien of geïndexeerd, gezien
er geen indexatie van de inkomsten conform de gezondheidsindex heeft plaatsgevonden.
Sociale dienst – koude lijn – uitbreiding uren bedeling.
De uren van de 2 bedelers van de maaltijden worden elk met 3u per week verhoogd ( van 19
u naar 21 u).
Sinds de opstart van de koude lijn in 2011, wordt jaar na jaar een stijging van het aantal
bedeelde maaltijden vastgesteld ( + 25% sedert opstart) . De uren van vaste bedelers (2
halftijdse medewerkers) werden op heden niet uitgebreid. Het gevolg hiervan is dat er
systematisch overuren werden gemaakt.
Sociale dienst – aanvullende bijstand – aanpassen barema na gunstig advies schepencollege.
Met gunstig advies van het schepencollege wordt het barema voor aanvullende bijstand
aangepast.
Er bestaan nog 2 categorieën ( aanvulling inkomsten tot maximaal 200 of 300 euro).
Sociaal Huis - vernieuwde afsprakennota Kind &Gezin – aktename.
Kind &Gezin en de vrijwilligers van Kind &Gezin hebben nu een locatie op het gelijkvloers van
het Sociaal Huis. De praktische afspraken werden herbekeken in functie van nieuwe locatie.
Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
Naar aanleiding van problemen met de dakbedekking werden Belfius (opdrachtgever) , de
architect, de hoofdaannemer en onderaannemer (dakwerken) ingebreke gesteld.
ICT – Informatieveiligheid – Verscheidene.
Het OCMW zal 30 nieuwe desktops en 2 notebooks huren via de huurformule van de
gemeente.
Extramurale diensten – Verslag activiteiten maart 2015.
Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
Financiën – afrekening Woonwinkel 2014 –principe.
De jaarrekening 2014 van de OCMW – vereniging Woonwinkel Knokke-Heist sloot af met een
boekhoudkundig overschot van 47.365,64 euro. Het OCMW subsidieerde de werking voor
420.000 euro. Het boekhoudkundig overschot moet niet verrekend worden.
Sociale Dienst – Verscheidene.
Het samenwerkingscharter van het project “ Knokke-Heist geeft elk kind kansen” wordt
vastgelegd.
Er wordt een werkingssubsidie voor een kinderdagverblijf vastgelegd.

