OCMW
KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
in toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 10 augustus 2016.
Openbaar
1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 15 juni 2016 (Openbaar gedeelte).
2. Sociale dienst – Lokaal Opvanginitiatief voor Asielzoekers – Stand van zaken.
Het OCMW kreeg groen licht van Fedasil voor een LOI in de Moriaan te Westkapelle. Er is inmiddels
gestart met de afronding van de aanpassingswerken. Vanaf 5 september zal het LOI in de Moriaan
operationeel zijn. Er is plaats voorzien voor 12 personen ( 6 koppels).
3. Sociale dienst – Steunbarema – Beperkte aanpassing – Lokale aanvullende bijstand voor 65-plussers
als voorschot op Inkomensgarantie voor ouderen.
Het steunbarema voor aanvullende bijstand wordt aangepast:“wanneer de cliënt (65+) leefloon
ontvangt als voorschot op IGO, kan indien aan de voorwaarden wordt voldaan, een aanvullende bijstand
toegekend worden, met een maximum van 300 euro”
4. Sociale dienst - Dienstverlening – Kwartaalrapportage.
5. Sociaal Huis – Dienstverlening – Kwartaalrapportage.
6. Sociale dienst – Lessen Nederlands voor anderstaligen – Afsprakennota.
Er werd een leidraad opgemaakt voor maatschappelijk werkers inzake het volgen van lessen
Nederlands (al dan niet in combinatie met sociale tewerkstelling - artikel 60).
7. Sociale dienst – Schooljaar 2016-2017 – Samenwerking met Open School.
Voor volgend schooljaar voorziet Open School met eigen middelen (subsidie van de Vlaamse overheid)
een reeks alfalessen (alfabetisatie voor anderstaligen) in het Sociaal Huis. De opstart is voorzien vanaf
de 2de week van september tot eind juni 2017 (3 keer per week).
8. Sociale dienst – Woon en zorgcentra - Indexering zakgeld voor personen ten laste van OCMW.
Met ingang van 1 juni 2016 wordt het maandelijks zakgeld geïndexeerd naar 118 euro.
9. Sociale dienst - Project “Knokke-Heist geeft elk kind kansen” – Rapportage aan Vlaanderen –
Aktename.
Het lokaal bestuur krijgt een jaarlijkse subsidie van 29.864 euro.
10. Sociale dienst - Project “Knokke-Heist geeft elk kind kansen” - Wereld dag verzet tegen armoede 17
oktober 2016– Subsidieaanvraag bij Provincie.
Er wordt een subsidie aangevraagd bij de Provincie West-Vlaanderen
11. Sociale dienst – Maaltijden koude lijn – Verkoopprijs – Aanpassing.
Omwille van de gestegen aankoopprijs wordt vanaf 1 oktober 2016 de verkoopprijs verhoogd:
Sociaal tarief: 5,35 euro + 0,20 euro = 5,55 euro
Gewoon tarief: 6,95 euro + 0,20 euro = 7,15 euro
12. Sociale dienst - Inspectieverslag POD Maatschappelijke Integratie – Aktename.
Aktename van het inspectieverslag met een pluim voor de werking van de sociale dienst/financiële
dienst. ”heel goede administratieve opvolging van de toelagen”.
13. Sociaal Huis - Subsidies aan welzijnsinstellingen.
Twee subsidies Kinderopvang (routine).
Subsidie De Triangel (behandeling aan personen met een verstandelijke en een bijkomende beperking
Lovendegem) 157 euro.
14. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
De herstellingswerken aan het dak werden op 13.07 uitgevoerd. De definitieve oplossing
werd beloofd voor na het bouwverlof.
Het OCMW stapt mee in de overheidsopdracht gemeente voor gezamenlijke meldkamer voor
alle gemeentelijke gebouwen.
15. Extramurale diensten – Verslag activiteiten mei - juni 2016.
16. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
17. Sociale Dienst – Verscheidene.
Er zal een dossier ingediend worden om mee in te stappen in het project online buurten (project
zorgproeftuinen lopend in Brugge en Oostende).

