KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
in toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 9 april 2014.
Openbaar
1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 12.03.2014 (Openbaar gedeelte).
2. Sociale dienst – LOI - Jaarverslag 2013.
Op 31 december 2013 had het OCMW Knokke-Heist 18 beschikbare LOI plaatsen
Het aantal bezette dagen in 2013 is gedaald ten opzichte van 2012 (daling van 32%).
Omwille van deze langdurige leegstand werd de conventie voor een woning (gelijkvloers) opgezegd.
3. Sociale dienst – Schuldbemiddeling - Jaarverslag 2013.
Als erkende dienst schuldbemiddeling moet een jaarlijks verslag worden gemaakt.
Een aantal tendensen werden besproken:
“Wat betreft het profiel van de cliënten zien we dezelfde tendens als vorige jaren. De dossiers
budgetbeheer bestaan momenteel in tegenstelling tot vroeger voornamelijk uit werkenden . Er zijn
steeds minder steungerechtigden of mensen met een vervangingsinkomen gekend bij de dienst
budget. De oorzaak is dat deze cliënten meestal met een negatief budgetplan te kampen hebben. Zij
kunnen slechts met veel moeite hun vaste kosten betalen waardoor geen budget meer over is om
andere schulden of leningen af te betalen.
We worden steeds meer geconfronteerd met niet haalbare dossiers. De hulpvragers hebben een
inkomen boven het door ons gehanteerde barema om nog bijkomende steun te geven en het
budgetplan is negatief”
“Steeds meer worden we geconfronteerd met de vraag naar voedselpakketten.
4. Personeel – Sociale maribel – Toekenning subsidies – Aktename.
Er wordt akte genomen van de beslissing van het Beheerscomité van de Sociale Maribel waarbij een
halftijdse bijkomende medewerker wordt gefinancierd.
5. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
6. Patrimonium – Sociaal Huis – Energierapport 2010-2013.
7. Extramurale diensten – Verslag activiteiten februari 2013.
Door de sociale dienst werd een visienota opgemaakt over de thuiszorgdiensten Vanuit een analyse
van de werking werden een aantal voorstellen geformuleerd en weerhouden
8. Financiën – Woonwinkel – Afrekening 2013 – Aktename.
De OCMW –vereniging Woonwinkel Knokke-Heist ontvangt subsidies van het OCMW. In het budget
2013 is 400.000 euro voorzien (vier voorschotten van 100.000 euro). De jaarlijkse afrekening wordt
door de financieel beheerder opgevolgd.
“De woonwinkel sluit het werkjaar 2013 af met een tekort van 23.041,00 euro. Dit tekort is te wijten
aan de éénmalige aanleg van twee verplichte provisies (69.027 euro).
In principe wordt het tekort aangevuld vanuit het OCMW.
De raad gaat akkoord met het voorstel van de financieel beheerder om dit niet aan te vullen (“Het
betreft immers geen reëel tekort maar de aanleg van provisies die in de nabije toekomst niet zullen
moeten aangewend worden.”)
9. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
10. Sociale Dienst – Verscheidene.

