KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
In toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 08.07.2015
Openbaar

1.

Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 10.06.2015 (Openbaar gedeelte).

2.

Sociale dienst – Rapportage 1e kwartaal 2015 - Aktename
De uitgaven voor sociale tewerkstelling (systeem artikel 60) zijn sterk toegenomen.

3.

Sociale dienst – Project Knokke-Heist geeft elk kind kansen – uitbreiding uren
Het project (bestrijding kinderarmoede) vertoont de eerste belangrijke successen ( opstarten
netwerk, in vijf weken 10 kwetsbare gezinnen doorverwezen door professionelen in netwerk
naar brugfiguur – slechts 2 gezinnen waren reeds gekend bij OCMW,…).
De uren van de projectverantwoordelijke ( in dubbele rol coördinator netwerk + brugfiguur)
worden gedurende 10 maanden uitgebreid van halftijds naar 4/5.

4.

Sociale dienst - sociale kruidenier ’ t schap - Uitbreiding verse producten
In de sociale kruidenier t schap wordt naast diverse ontmoetingsactiviteiten ook twee maal per
maand voeding bedeeld. Het aantal begunstigden bij de voedselbedeling stijgt ( met als
uitschieter bijna 100 personen). Het budget voor de aankoop van verse producten wordt
verhoogd tot 150 euro per beurt.

5.

Sociale dienst –Opleiding maatschappelijk werkers 2016 - toegankelijkheid en cliëntgericht
werken
Er wordt een opleidingstraject voorzien in samenwerking met de School voor Bestuursrecht
West-Vlaanderen.

6.

Patrimonium – Woningen Palingpot – Uit te voeren werken via Woonwinkel
Diverse werken in de 6 woningen gelegen in de Hoekestraat (domein Palingpot) worden
goedgekeurd voor een totaal bedrag van 13.407 euro.

7.

Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.

8.

Sociaal Huis – Subsidies aan welzijnsinstellingen.
Subsidies aan de VZW Oppas en Kinderopvang Li-La-Lo.

9.

Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.

10. ICT – Verscheidene.
Aktename gunning telefooncentrale samen met gemeente ( met het oog op volledige integratie
gemeente/OCMW).
11. Extramurale diensten – Verslag activiteiten mei 2015.
12. Sociale Dienst – Verscheidene.
Eandis zegt de overeenkomst voor oplaadterminals budgetmeter op ( huidige overeenkomst
loopt tem 31/12/2015)

