KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
in toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 11 december 2013.
Openbaar
1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 13.11.2013 (Openbaar gedeelte).
2. OCMW - Charter gezonde gemeente – Ondertekening.
Het OCMW zal samen met de gemeente Knokke-Heist participeren in het project “Gezonde
Gemeente”. Dit project kan onder andere voor onze doelgroep een belangrijke meerwaarde hebben.
3. OCMW – Interne controle – Stand van zaken - Handboek -Procedures.
Het handboek intern controlesysteem bevattende onder andere de aanduiding van wie voor wat
verantwoordelijk is, wordt vastgelegd.
Er wordt aktegenomen van de uitgewerkte procedures met betrekking tot verwerking lonen en
bezoldigingen, RSZPPO en personeelsadministratie.
4. OCMW – Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot werkwinkel – Opzeg door VDAB.
Er wordt akte genomen van het schrijven van 26 november 2013 van de VDAB waarbij de bestaande
samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de Werkwinkel Knokke-Heist wordt opgezegd met
een opzegtermijn die ingaat op 1 december 2013 en ten laatste eindigt op 31 mei 2014.
In dit schrijven, wordt aangekondigd dat daarna nog een “een beperkte basisdienstverlening wordt
voorzien in het werkwinkelpunt Knokke-Heist (nog te onderhandelen afsprakennota).
Het bestuur stelt uitdrukkelijk dat ze werkwijze van de VDAB waarbij de lokale dienstverlening aan de
werkzoekenden in Knokke-Heist zwaar wordt teruggeschroefd sterk betreurt.
5. Sociaal Huis – Subsidies aan welzijnsinstellingen.
Aan de nieuwe crèche Li-Lo-La (cfr school Heilig Hart Knokke) wordt principieel een werkingssubsidie
toegekend ( 313,91 euro per maand).
Subsidie voor VZW Het Baken 9.621,89 euro.
6. Sociale dienst – Begrafenissen ten laste van het OCMW – Gunning.
De begrafenissen ten laste van het OCMW werden gegund aan het Uitvaartcentrum Oostkust-Bleyaert
7. Sociale dienst – Borgstellingen – Afspraken – Bijsturing.
Het voorstel van de financieel beheerder om de bestaande afspraken met betrekking tot bedragen te
verfijnen in functie van levensverwachting wordt aanvaard.
8. Sociale dienst – Inzet Minder Mobielen Centrale voor Socio culturele activiteiten voor kwetsbare
senioren.
Uit het “BOOZT onderzoek” is gebleken dat de gemeente Knokke-Heist een hoog aantal zwaar
vereenzaamde senioren kent. Het projectvoorstel van de sociale dienst om de minder mobielen
centrale te koppelen aan het vrijetijdsaanbod vanuit CC Scharpoord wordt goedgekeurd.
Ongeacht de financiële situatie, is het niet hebben van gezelschap in vele gevallen een belemmerende
factor om niet te participeren aan socio culturele activiteiten georganiseerd binnen de gemeente.
Er mogen vrijwilligers worden gezocht die senioren vergezellen naar een voorstelling. De gemeente of
het OCMW kan in dergelijke situaties beslissen om het ticket van de vrijwilliger ten laste te nemen
(verdere modaliteiten dienen verder uitgewerkt te worden in samenwerking met de gemeente).
9. Sociale dienst - Elektronische medische kaart – Modaliteiten.
Er worden machtigingen verleend aan medewerkers.
10. Financiën – Beginbalans BBC – Vaststelling.
Ons OCMW is in 2013 als pilootbestuur toegetreden tot de BBC. Er moet een beginbalans
dd.1 januari 2013 (conform de BBC-regelgeving) worden opgemaakt.
11. Financiën – Lijst algemene bestellingen – Actualisatie.
De lijst met algemene bestellingen wordt periodiek geactualiseerd.
12. Personeel – Gebruik eigen voertuigen voor dienstverplaatsingen.
Jaarlijkse machtiging.
13. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
14. ICT – Verscheidene.
15. Extramurale diensten – Verslag activiteiten oktober 2013.

16. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
17. Sociale Dienst – Verscheidene.

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

