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 januari 2015.
Openbaar
1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 9 december 2015 (Openbaar gedeelte).
2. OCMW – Schrijven Staatssecretaris met betrekking tot spreidingsplan asielzoekers – Aktename.

Timing: spreidingsplan ten vroegste voorjaar 2016 operationeel

Indicatief cijfer voor de gemeente Knokke-Heist: 16

Zodra de definitieve verdeling is vastgesteld en het spreidingsplan in werking wordt gesteld,
wordt het bestuur op de hoogte gebracht.
3. OCMW – Samenwerking met Woonwinkel – Woningen voor Lokaal Opvanginitiatief.
Een woning - tot midden 2015 aangewend als LOI voor 9 asielzoekers - wordt opnieuw ingehuurd.
Principieel akkoord om de vroegere 8 bejaardenwoningen in de Moriaan (eigendom OCMW ) terug op
te knappen voor tijdelijk gebruik.
De Woonwinkel kijkt verder uit voor geschikte woningen voor eventuele uitbreiding LOI.
4. OCMW – Vraag OCMW Brugge – Opstart regionale cluster van zorgbedrijven – Aktename.
Het OCMW is niet geïnteresseerd om een regionale cluster van zorgbedrijven (met één
managementstructuur) op te starten. De Autonome Vereniging Het Dak (zorgbedrijf Knokke-Heist)
werkt uitstekend.
5. Sociale dienst– Project Knokke-Heist geeft elk kind kansen - Verlenging samenwerking vzw wieder.
Het OCMW werkte in 2015 samen met VZW Wieder. Dit wordt in 2016 verder gezet.
6. Sociaal Huis - Subsidies aan welzijnsinstellingen.
7. Patrimonium – Sociaal Huis – Ingebrekestelling – Reactie aannemer - Gevolgen.
Er wordt akte genomen van de brief van de aannemer. Er wordt een compromisvoorstel overgemaakt.
8. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
9. ICT – Informatieveiligheid - Verscheidene.
10. Extramurale diensten – Verslag activiteiten november 2015.
11. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
Het OCMW participeert in de overheidsopdracht uitgeschreven door de gemeente voor de aankoop
brandstof eigen voertuigen.
12. Financiën – Rapportage 2015 door financieel beheerder – Aktename.
13. Financiën – Vraag Belfius – Afsluiten niet- gebruikte sociale rekeningen.
Achtendertig niet meer gebruikte sociale bijstandsrekeningen (= geopend door OCMW voor cliënten
zonder eigen bankrekening – kosten ten laste OCMW) worden aangezuiverd en stopgezet.
14. Personeel - Verhoging maaltijdscheques met ingang van 1 januari 2016.
De nominale dagwaarde van de maaltijdcheques wordt met ingang van 1 januari 2016 verhoogd tot
6,50 euro, waarbij het werkgeversaandeel verhoogt tot 5,40 euro en het werknemersaandeel 1,10
euro blijft.
15. Sociale Dienst – Verscheidene.
Sociale Kruidenier ’t Schap.
Het OCMW kan ingang van 15 januari 2016 de woning gelegen in de Herfststraat gelegen naast
‘t Schap huren van t’ Heist Best. Er wordt een verbinding gemaakt tussen de 2 panden.
Door de Nationale Loterij wordt een subsidie van 4.750 euro toegekend voor renovatie – en
uitbreidingswerken.
De Lions Club voorziet een tussenkomst van 400 euro voor activiteiten bij de heropening.
De sociale dienst zal op 17 oktober opnieuw activiteiten voorzien in het kader van de Wereld dag van
verzet tegen armoede

