OCMW
KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
in toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 9 augustus 2017.
Openbaar
1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 14 juni 2017 (Openbaar gedeelte).
2. OCMW – Vraag VZW De Lindeboom - Advies bij oprichting lokaal dienstencentrum.
Na de verhuis van het ziekenhuis naar de nieuwe campus wil de VZW een nieuwe bestemming geven
aan de bestaande gebouwen. Eén de van de initiatieven is de oprichting van een lokaal
dienstencentrum. Er wordt een positief advies verleend.
3. Personeel – Rechtspositieregeling –Wijzigingen – Advies aan gemeente.
Het OCMW volgt de rechtspositieregeling ( personeelsstatuut) van de gemeente. Vooraleer dit formeel
aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd, moet dit worden geadviseerd door de OCMW-raad
(regel gemeentedecreet). Het OCMW verleent gunstig advies en volgt volledig de wijzigingen aan de
rechtspositieregeling. De terminologie wordt aangepast aan de organen van het OCMW. Met
betrekking tot de mogelijkheid tot ter beschikkingstelling wordt de redactie aangepast aan de aparte
regelgeving van het OCMW-decreet en de OCMW–wet.
4. Financiën – Betalingen Belfius – Machtiging handtekening – Uitbreiding.
5. Financiën – Jaarrekening 2016 – Goedkeuring door Gouverneur – Aktename.
6. Patrimonium – Landpacht - Cantelmolinie – Overdracht - Principieel akkoord.
Gemeente en Provincie willen dit landschappelijk-historisch element hervaloriseren met de aanleg van
een wandelpad. In dit gebied liggen gronden van het OCMW. De Provincie mag voorbereidende
stappen zetten met het oog op eventuele overdracht van ( deel) gronden.
7. Sociale dienst – Schooljaar 2017-2018 – Samenwerking met Open School.
Zoals in huidig schooljaar worden opnieuw alfalessen ( lessen alfabetisering anderstaligen)
en cursussen Nederlands 2de taal georganiseerd.
8. Sociaal Huis - Subsidies aan welzijnsinstellingen – Verscheidene.
Toekenning subsidies aan twee Instellingen voor Kinderopvang, één dienst oppashulp en een dienst
thuisbegeleiding personen met autisme.
9. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
10. ICT – Verscheidene.
11. Extramurale diensten – Verslag activiteiten mei - juni 2017.
12. Financiën – Aktename van de bestelbonnen en betaalbaarstellingen door secretaris.
13. Sociale Dienst – Verscheidene.
De OCMW-raad neemt akte van de hervorming eerstelijnszones. Het aanbod van dienstverlening met
betrekking tot welzijn, zorg en gezondheid zal op bovenlokaal niveau worden aangestuurd door een
Zorgraad ( met in de toekomst eigen rechtspersoonlijkheid).
We moeten gaan naar regio’s tussen de 75.000 en 125.000 inwoners. Concreet wordt voor ons
gedacht aan Knokke-Heist, Damme, Blankenberge, Zuienkerke en De Haan. Dit moet vastleggen
tegen 1.1.2018.
De samenwerkingsovereenkomst in verband met het project MI-babbel ( proefproject telefonische
opvolggesprekken senioren)-wordt goedgekeurd.

