KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
in toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 10 december 2014.
Openbaar
1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 12 november 2014 (Openbaar gedeelte).
2. OCMW – Interne controle – Stand van zaken – Actualisatie handboek.
Het handboek interne controle wordt jaarlijks geactualiseerd.
3. Autonome Vereniging Het Dak – Wijziging statuten – Bekrachtiging.
De OCMW-raad gaat akkoord met de wijziging van de statuten van de Autonome Vereniging Het Dak (
OCMW –vereniging).
4. Thuiszorgplatform – Project ”Mantelzorg - Fijn dat je er bent” – Financiële afspraken.
De OCMW-raad besloot op 12 februari 2014 een subsidieaanvraag bij de Provincie West- Vlaanderen
in te dienen voor het project beeldvorming mantelzorg. Het globale projectbudget bedraagt 160.953
euro, waarvan 87.450 euro werkingskost en 73.503 euro personeelskost.
Door de Provincie West- Vlaanderen werd 96.572 euro voor het driejarig project toegekend.
40% van het project valt dus financieel ten laste van het OCMW Knokke-Heist.
Teneinde vlot te kunnen werken worden Voorzitter en secretaris gemachtigd om binnen bepaalde
krijtlijnen namens het OCMW financiële afspraken te maken.
5. Sociale dienst – Project Kinderarmoede – Samenwerking met VZW Wieder.
Mede op vraag van de bevoegde Vlaamse minister wil het OCMW bij de uitbouw van het project de
doelgroep mee laten participeren. (Knokke-Heist krijgt een jaarlijkse subsidie van 29.864 euro
gedurende zes jaar)
Wieder VZW, een vereniging uit Brugge waar armen het woord nemen, beschikt over een grote
expertise in het kader van de bestrijding van armoede.
Het OCMW zal met hen samenwerken volgens een afroepformule en vooraf vastgelegde tarieven met
een globaal maximum van 3.700 euro.
6. Sociale dienst – Samenwerking met Open School met betrekking tot organisatie cursus alfa –
Tussentijdse evaluatie.
Voor het schooljaar 2014-2015 wordt ondertussen verder samengewerkt met Open School (Centrum
voor Basiseducatie Brugge – alfabetisering anderstaligen ca 25.000 euro). De tussentijdse evaluatie
halverwege het schooljaar is positief.
7. Sociaal Huis - Subsidies aan welzijnsinstellingen.
Drie dossiers met betrekking tot zelfstandige kinderopvang.
8. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
9. ICT – Informatieveiligheid - Verscheidene.
10. Financiën – Rapport over budgethouderschap.
Door de raad werd budgethouderschap (machtiging tot doen van uitgaven) toegekend aan Bijzonder
comité sociale dienst (steun), secretaris (veel posten tot 2.500 euro) en diensthoofd Sociaal Huis en
coördinator Thuiszorgplatform (beperkt – tot 250 euro). Hierover wordt maandelijks in de raad
gerapporteerd.
11. Financiën – Lijst algemene bestellingen – Actualisatie.
12. Personeel – Gebruik eigen voertuigen voor dienstverplaatsingen.
13. Extramurale diensten – Verslag activiteiten oktober 2014.
14. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
15. Sociale Dienst – Verscheidene.
De OCMW –raad wenst de Seniorenadviesraad van Knokke-Heist te feliciteren met de geslaagde
werking van het dementiecafé.

