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 juni 2016.
Openbaar
1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 11 mei 2016 (Openbaar gedeelte).
2. OCMW - VZW Sociaal Atelier – Raad van beheer - Vervanging lid.
Raadslid Aagje Rappé heeft ontslag genomen als lid van de raad van beheer van de VZW Sociaal
Atelier en wordt vervangen door raadslid Patrick Grassi.
3. OCMW – Reglement klachtenbehandeling – Overname tekst gemeente.
Het OCMW neemt het klachtenreglement van de gemeente over. Het OCMW zal de procedure en de
(geautomatiseerde) werkwijze van de gemeente volgen.
4. Infopunt Sociaal Huis – Kwartaalrapportage 2016/1 – Aktename.
5. Sociale dienst – Kwartaalrapportage 2016/1– Aktename.
6. Sociale dienst - Buddywerking LOI – Praatgroep Nederlands – Stand van zaken.
7. Sociale dienst – Sociale tewerkstelling (art.60) – Protocol met promotor – Aanpassing.
Kleine aanpassing aan model samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en dienst/plaats waar een
werknemer in het kader van artikel 60 OCMW –wet tewerkgesteld wordt.
8. Sociaal Huis - Subsidies welzijnsinstellingen – Toekenning.
Het OCMW subsidieert de Vzw Oppas: 2.007,81 euro (2016)
Eén subsidie Kinderopvang (routine).
9. Thuiszorgplatform – Project Mantelzorg – Toneel – Financieel overzicht – Stand van zaken.
Het theaterstuk “‘Met de mantel der liefde” in het kader van het project “Mantelzorg Fijn dat je er
bent“ is een groot succes. Met de diverse partijen wordt een overeenkomst gesloten voor verdere
uitvoering buiten Knokke-Heist.
10. Thuiszorgplatform – Project Mantelzorg - Educatief pakket secundair onderwijs – Samenwerking met
Howest.
Eén van de aspecten van het project “Mantelzorg Fijn dat je er bent” is het educatieve. Naast het
basisonderwijs zijn er ook acties voorzien voor het secundair onderwijs in Knokke-Heist.
Howest stelt hiervoor een educatief pakket samen en zal vorming geven in de secundaire scholen van
onze gemeente. Howest ondersteunt daarnaast een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
11. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
12. Extramurale diensten – Verslag activiteiten april 2016.
13. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
Onder andere gezamenlijk prijsvraag met gemeente voor diverse verzekeringen.
14. Sociale Dienst – Verscheidene.
Het federale spreidingsplan voor asielzoekers wordt voorlopig on hold gezet.
Vanaf september zal een maandelijkse zitdag van het Bureau voor Juridische Bijstand ( vroegere pro
deo advocaten) in Sociaal Huis doorgaan.

