KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
in toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 12 november 2014.
Openbaar
1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 8 oktober 2014 (Openbaar gedeelte).
De raad neemt akte dat de Gouverneur op 5 november 2014 de rekening 2013 van het OCMW
definitief heeft vastgesteld.
2. Financiën – Budget 2014 - Aanpassing – Vaststelling.
De (netto) gemeentelijke toelage blijft ongewijzigd op 4.450.000 euro. De autofinancierings-marge
daalt van 44.983 euro naar 8.753 euro. De sociale tewerkstelling (artikel 60 OCMW-wet) is sterk
toegenomen.
3. Financiën – Meerjarenplan 2015-2019 – Strategische nota – Vaststelling.
Deze strategische nota is een geactualiseerde versie van de strategische nota 2014-2019.
De gemeentelijke toelage evolueert zoals oorspronkelijk afgesproken.
2014
toelage
gemeente

4.450.000

2015
4.550.000

2016

2017

4.700.000

4.850.000

2018
5.000.000

2019
5.100.000

De autofinancieringsmarge blijft elk jaar van de beleidsperiode positief.
Met een aantal (prioritaire) projecten wil het OCMW onder andere verder inzetten op sociale
huisvesting (nieuwbouwproject Westkapelle, 420.000 euro subsidie voor Woonwinkel / sociaal
verhuurkantoor), kinderarmoedebestrijding (met Vlaamse subsidie) ,socio-culturele participatie
(ontmoetingsruimte t’ Schap, project cultuurmobiel voor verhoogde participatie senioren,..)
Belangrijk is dat proactief de dienstverlening van het Sociaal Huis nog beter bekend wordt.
Het thuiszorgplatform is met diverse projecten uit de startblokken geschoten. Het project “Zorg voor
mantelzorg” (met subsidie Provincie) is hierbij baanbrekend.
Via het concept “Zorgvriendelijke Gemeente” wil men het zorgniveau gemeentebreed verhogen. In
2015 wordt dit concept concreet vertaald. Er zijn 5 criteria ontwikkeld: toegankelijkheid (voetpaden,
rustbanken, voetgangerscirkels - in afstemming met gemeente), Informatiepunt (infopunt Sociaal Huis
), 24-uurs permanentie noodsituatie (via aanbesteding), verhoogde aanwezigheid diensten (ev. met
heroriënteren bestaande subsidies) en woon- en zorgcentra met de deuren open. Het OCMW
investeert jaarlijks meer dan 500.000 euro in het activeren van tewerkstelling (via dienst
tewerkstelling- sociale tewerkstelling en opleidingen).
4. Financiën – Budget 2015 – Beleidsnota – Vaststelling.
Het budget 2015 en de beleidsnota stemmen volledig overeen met het eerste jaar van het
meerjarenplan 2015-2019.
5. Patrimonium – Project Moriaan/Westkapelle – Intentieovereenkomst tot samenwerking.
Tussen AGSO, gemeente, OCMW, Autonome Vereniging Het Dak en t’ Heist Best wordt een
intentieovereenkomst gesloten met het oog op het ontwikkelen van de site oud- voetbalveld
Westkapelle en de Moriaan.
Het AGSO zal instaan voor de prefinanciering van de ontwikkelingskosten. Dit zal verhaald worden op
de partijen conform hun aandeel.
Het is de bedoeling tegen 31 maart 2015 een geïntegreerde visie te ontwikkelen en een stappenplan
tot realisatie.
6. Sociaal Huis – Rapportage 3e kwartaal 2014.
Hat aantal aanmeldingen bij het Infopunt in 2014 stijgt verder, ook in de zomerperiode was het druk.
De belangrijkste dienstverlening die gevraagd wordt blijft administratieve hulpverlening. De inzet op
huisbezoeken voor het LAC (Lokale Adviescommissie energie en water) betekent heel wat extra
kansen op het bereiken van mensen in energiearmoede.
7. Sociaal Huis - Subsidies aan welzijnsinstellingen.
Naast routinedossiers toekennen van investeringssubsidie van 9.418,24 euro voor Kinderopvang “De
Bosvlindertjes” Pastoor de Neveplein 18 (met erkenning voor 18 plaatsen).
8. Personeel – Overschakeling naar elektronische maaltijdcheques.
Vanaf januari 2015 zal het OCMW Knokke-Heist overschakelen van papieren maaltijdcheques naar
elektronische maaltijdcheques. De omschakeling is gratis.
9. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
10. ICT – Informatieveiligheid - Verscheidene.

11. Extramurale diensten – Verslag activiteiten september 2014.
12. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
13. Sociale Dienst – Verscheidene – Tevredenheidsenquêtes dienstverlening.
De raad nam akte van de tevredenheidsenquêtes van de thuiszorgdiensten van het OCMW
(poetsdienst, maaltijden, boodschappendienst). Er was hoge responsgraad. De tevredenheid voor
dienstverlening ligt tussen de 77% en 88%. De aandachtspunten worden opgevolgd.

Deze beslissingen zijn ter inzage in het OCMW – Sociaal Huis, Kraaiennestplein van 9u tot 11u30
(werkdagen).

