OCMW
KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
in toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 12 april 2017.
Openbaar
1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 8 maart 2017 (Openbaar gedeelte).
2. Financiën – Bestelprocedure – Budgethouderschap – Aanpassingen in functie van inkanteling OCMW in
gemeente.
De secretaris van het OCMW wordt budgethouder voor alle uitgaven van dagelijks bestuur. De
secretaris rapporteert maandelijks over de uitvoering van het budgethouderschap aan de OCMW-raad.
De bestelprocedure binnen het OCMW volgt de werkwijze van de gemeente.
3. Financiën - Reglement toekenning provisie geringe uitgaven – Overname werkwijze gemeente.
Het OCMW neemt de werkwijze van de gemeente over waarbij de secretaris aan medewerkers een
provisie kan toekennen voor geringe en onvoorziene uitgaven.
4. Financiën – Audit budgetbeheer door financieel beheerder – Aktename.
Maatschappelijk werkers doen in het kader van budgetbeheer financiële verrichtingen in naam van het
cliënteel. De financieel beheerder onderwierp dit aan een audit. De correctheid van de verrichtingen
wordt bevestigd.
5. Sociale dienst – Tewerkstelling – Tijdelijke werkervaring - Basisovereenkomst met VDAB.
Met de VDAB wordt een basisovereenkomst gesloten naar aanleiding van de samenwerking in het
kader van het decreet tijdelijke werkervaring.
6. Sociale dienst - Kwartaalrapportage 2016.
Het aantal personen met leefloon of equivalent leefloon is in 2016 met 10% gestegen.
7. Sociale dienst – Aanwending van de toelage ter bevordering van de participatie en sociale activering
van OCMW gebruikers vanaf 2017.
In 2017 krijgt het OCMW 14.909 euro toelage voor participatie en activering. Dit wordt aangevuld met
lokale middelen.
8. Sociale dienst – LOI – Stand van zaken – Tijdelijke schorsing plaatsen.
Vanaf mei tot eind augustus 2017 wordt aan Fedasil gevraagd geen nieuwe toewijzingen meer te doen
voor het lokaal opvanginitiatief asielzoekers. Het is nagenoeg onmogelijk om binnen twee maanden
verblijf in het LOI een woning te vinden op de private huurmarkt.
9. Sociale dienst – Vlaams Agentschap Integratie & Inburgering - Projectoproep “Nederlands-oefenen” –
Indienen dossier.
Het Vlaams Agentschap Integratie & Inburgering heeft een oproep gelanceerd “kwaliteitsvolle
Oefenkansen Nederlands voor anderstaligen”. Er zal hiervoor een subsidiedossier worden ingediend.
10. Thuiszorgplatform – Mantelzorg fijn dat je er bent - Wensenboom – Aktename.
Op 23 juni 2017 is een mantelzorghappening gepland in het Cultureel Centrum. Voorafgaand wordt
een “mantelzorgboom” opgezet . Dit is een online platform waarop mantelzorger kleine wensen
kunnen plaatsen.
11. Sociaal Huis - Subsidies aan welzijnsinstellingen – Verscheidene.
Routinedossier. Toekenning subsidies aan 2 Kinderopvang.
12. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
Aktename expertiserapport waterinfiltratie kelder Sociaal Huis.
13. ICT – Verscheidene.
14. Extramurale diensten – Verslag activiteiten februari 2017.
15. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
16. Sociale Dienst – Verscheidene.

