OCMW
KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
in toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 15 februari 2017.
Openbaar
1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 11 januari 2017 (Openbaar gedeelte).
2. Sociale dienst - Barema - Huurwaarborg - Verhogen bedragen.
Het maximumbedrag van huur waarvoor waarborg kan gegeven worden wordt verhoogd met 50 euro.
3. Sociaal Huis - Subsidies aan welzijnsinstellingen – Indexatie.
A. Geen wijziging in bestaande reglementering. Indexatie bedragen.
B. Gemeentelijke premie voor het thuis verzorgen van een kind met een beperking. De grensbedragen
en de toegekende bedragen (216/117 euro) worden geïndexeerd.
4. Sociaal Huis - Subsidies aan welzijnsinstellingen – Verscheidene.
Routinedossiers. Toekenning subsidies aan twee kinderdagverblijven.
5. Thuiszorgplatform – Project D-scope – Samenwerkingsovereenkomst met VUB – Onderzoek kwetsbare
senioren.
Het Thuiszorgplatform zal samenwerken met de VUB in het kader van het onderzoeksproject D-scope.
D- scope onderzoekt welke instrumenten de kwetsbaarheid bij ouderen verminderen.
In Knokke-Heist wordt de werking van het Thuiszorgplatform bekeken (bevraging voor/na interventie
bij senioren). De bevraging gebeurt door vrijwilligers (aangestuurd vanuit Thuiszorgplatform) en een
medewerker van de VUB.
6. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
De kosten van 2016 worden verdeeld onder de partners van het Sociaal Huis.
7. ICT – Verscheidene.
Binnen het gemeentelijk raamcontract worden de PC’s en notebooks van 2013 en ouder vervangen.
8. Extramurale diensten – Verslag activiteiten december 2016.
9. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
10. Sociale Dienst – Verscheidene.
Het OCMW is erkend door de bevoegde Vlaamse minister als dienstverlener in het kader van
het nieuwe decreet tijdelijke werkervaring (tot 23.12.26). Het OCMW hanteert hierbij de
modelovereenkomsten opgesteld door de VDAB.
Er zijn nieuwe afspraken met het Agentschap integratie en inburgering wijzigen voor het
aanvragen van een tolk ter plaatse.
In de sociale kruidenier ’t Schap werd een ontmoetingsruimte voor ouders van jonge kinderen
opgericht. Iedere eerste woensdag van de maand is De Living van ’t schap geopend. Van 8u30 tot
11u30 kan men er terecht. Om op ieder openingsmoment een ontbijt te kunnen voorzien, wordt een
budget goedgekeurd met een maximum van 30 euro/opening.
Voor het project detectie 65+ van het Thuiszorgplatform werd door de Provincie West-Vlaanderen een
subsidie toegekend van 15.865 euro.

