OCMW
KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
in toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 13 april 2016.
Openbaar
1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 9 maart 2016 (Openbaar gedeelte).
2. Sociaal Huis – Infopunt – aanvragen tegemoetkomingen FOD Sociale Zekerheid – nieuwe werkwijze.
Binnenkort kan elke burger zelf online de aanvragen voor Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden,
inkomensvervangende- en integratietegemoetkomingen en parkeerkaarten voor minder-validen doen
bij het FOD. Ze kunnen hiervoor ook terecht bij mutualiteit,..
Indien nodig kan ook het infopunt van het Sociaal Huis de inwoners hierin ondersteunen. Met
betrekking tot de dossiers reeds gekend in het OCMW zal dit door de sociale dienst te gebeuren.
3. Financiën – Interne kredietaanpassing boekjaar 2015 op voorstel van financieel beheerder
Interne kredietaanpassingen “verschuiven kredieten” binnen de exploitatie-uitgaven van eenzelfde
beleidsdomein . Dit heeft geen impact heeft op de gemeentelijke toelage.
4. Sociale dienst - Dienstencheques – Werkwijze – Volmacht aan verantwoordelijke
De werkwijze bij Sodexho is veranderd (digitaal). Mits volmacht aan verantwoordelijke poetsdienst
kunnen we de inschrijving en aanvragen in naam van de cliënt afhandelen (indien gewenst).
5. Sociale dienst – Sociale Kruidenier ’t Schap - Subsidiedossier Soroptimisten – Aktename.
De Soroptimisten zouden 2.500 euro sponsoren. Vanuit de sociale dienst werd voorgesteld om twee
pakketten te verdelen, één rond persoonlijke hygiëne (zonnecrème, shampoo…) en één rond
schoonmaakproducten. Naast de pakketten wordt ook het voorstel gedaan of vrijwilligers van de
serviceclub zich kunnen engageren om cliënten met mobiliteitsproblemen, naar ’t schap te brengen
onder het statuut van de Minder Mobielen Centrale”.
6. Sociale dienst – Vijf jaar koude lijn en Mindermobielencentrale – Activiteiten.
Tijdens de maaltijdbedeling van mei, zal elke cliënt een geschenkje ontvangen.
7. Sociale dienst – Subsidie Open School voor organisatie cursus alfa – Stopzetting – Aktename.
Geen verdere subsidie meer door he OCMW daar vereiste 8 deelnemers uit Knokke-Heist voor cursus
alfa (Nederlands voor anderstalige analfabeten) niet werd gehaald. Open School bekostigt deel II
schooljaar nu zelf.
8. Patrimonium – Sociaal Huis - Energierapport 2010-2015 – Aktename.
Geen abnormaal gas- of elektriciteitsverbruik.
9. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
Losliggende Dakpannen. De aannemer aanvaardt het compromisvoorstel van de raad (verdelen
kosten).
10. Sociaal Huis - Subsidies aan welzijnsinstellingen.
Twee subsidies kinderopvang (routinedossier)
Kind & Preventie Knokke-Heist (vrijwilligers – 161 zitdagen – ca 12 raadplegingen per zitdag in Sociaal
Huis) = 1.200,83 euro.
11. ICT – Informatieveiligheid - Verscheidene.
Vanaf 1 april 2016 is het Elektronisch Sociaal Verslag verplicht. Het doel van deze toepassing is het
delen van gegevens over cliënten tussen OCMW's onderling op een efficiënte, automatische en
gestructureerde wijze .
Aankoop module bij Cevi: 2.450 euro inclusief BTW.
12. Extramurale diensten – Verslag activiteiten februari 2016.
13. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
14. Sociale Dienst – Verscheidene.

