KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
in toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 12 maart 2014.
Openbaar
1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 12.02.2014 (Openbaar gedeelte).
2. Personeel – beperkte wijziging personeelsformatie
Volgende functies
Coördinator Thuiszorgplatform B4-5
Contractueel
stafmedewerker sociale dienst C4-C5
statutair

Worden omgezet in
Coördinator Thuiszorgplatform B4-5
Statutair
stafmedewerker sociale dienst B1- B3
contractueel

Coördinator Thuiszorgplatform B4-5 wordt statutair – geen wijziging in functiebeschrijving
stafmedewerker sociale dienst B1- B3
Minstens diploma bachelor/HOKT
(er wordt geen specifiek diploma gevraagd)
contractueel kader
3. Personeel – Sociale dienst – Openverklaring contractueel stafmedewerker sociale dienst.
De functie van contractueel stafmedewerker sociale dienst worden opgesteld bij aanwerving.
4. Personeel – Coördinator thuiszorgplatform - Statutair – Openverklaring.
Voor de overgang van contractueel coördinator thuiszorgplatform naar statutair coördinator
thuiszorgplatform kunnen alle medewerkers van de schaal B4-5 van het OCMW kandideren.
5. OCMW – Aansluiting bij Jobpunt Vlaanderen.
Het OCMW zal zich aansluiten bij Jobpunt Vlaanderen (heeft via externe partners een ruime waaier
van HRM-dienstverlening in aanbod).
6. Sociale dienst - Tussenkomst in 1ste en 2de leeftijdsmelk (in samenwerking met K&G).
Er bestond reeds een akkoord dat alle door Kind &Gezin als kansarm gescreende gezinnen bij het
OCMW mochten aankloppen voor eerste leeftijdsmelk.
Na overleg met de regioverantwoordelijken van K&G werd afgesproken dat ook voor 2 e leeftijdsmelk
als kansarm gescreende gezinnen kunnen doorverwezen worden naar de sociale dienst (zelfde
procedure). In 2012 werden door K&G 29 geboorten gescreend in een kansarm gezin.
7. Sociale dienst – Crisisopvang - Aanpassing tarieven verblijf studio's.
Aanpassen dagprijs Guido Gezellestraat 1e 3 maanden van 12 naar 15 euro
Reden: vernieuwing pand.
8. Sociaal Huis – Sociaal Huis – Subsidies aan welzijnsinstellingen.
Twee dossiers zelfstandige kinderdagverblijven
9. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
10. Patrimonium – Sociaal Huis – Gebruiksovereenkomsten met partners – Aanpassingen.
Omwille van de verhuis van de permanente diensten van de VDAB naar Blankenberge moeten een
aantal afspraken worden herbekeken.
De PWA/diensten.net gebruikt verder hun huidige lokalen in het Sociaal Huis. Vroeger zat dit vervat
in de globale overeenkomst met de VDAB (voor alle partners van de werkwinkel Knokke-Heist). De
PWA betaalde aan de VDAB 2450 euro per FTE per jaar. Aan de PWA/diensten.net zal tot eind dit jaar
hetzelfde aangerekend worden (nu te betalen aan OCMW). Daarna wordt dit geëvalueerd in functie
van eventuele wijzigingen.
De Woonwinkel wordt zoals in het verleden niets aangerekend.
11. ICT – Verscheidene.
12. Extramurale diensten – Verslag activiteiten januari 2013.
13. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
14. Sociale Dienst – Verscheidene.

