OCMW
KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
in toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 14 juni 2017.
Openbaar
1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 10 mei 2017 (Openbaar gedeelte).
2. OCMW - Samenwerkingsovereenkomst met gemeente als voorafname inkanteling in 2019.
Op 1/1/19 “kantelt het OCMW in de gemeente”. Gemeente en OCMW willen al een aantal zaken op
1/1/18 regelen.
Als voorafname op de inkanteling en een globale overeenkomst gebaseerd op de definitieve tekst van
het decreet lokaal bestuur wordt op een aantal domeinen reeds een samenwerkingsovereenkomst
gesloten (beheer patrimonium, ICT en financiën).
3. Sociaal Huis – Activiteitenverslag 2016 – Aktename.
De administratieve hulpverlening infopunt bereikte 322 personen (507 contacten).
4. Sociale dienst - Kwartaalrapportage 2017/1 – Aktename.
5. Thuiszorgplatform - Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot Psychiatrisch Expertiseteamverlengen met 1 jaar.
De bestaande overeenkomst wordt met 1 jaar verlengd. Er wordt verder een loonkost ten laste
genomen met een maximum van 35.000 euro per jaar voor een halftijdse werknemer tewerkgesteld
bij de VZW Beschut wonen Oostkust. Deze persoon zal zijn standplaats verder hebben in het Sociaal
Huis.
6. Thuiszorgplatform – Project MI-babbel (Motivational Interviewing) bij Senioren – Participatie.
Het OCMW participeert in het Vlaamse proefproject MI-Babbel, telefonische opvolggesprekken
gebaseerd op de methodiek van de ouderenbehoeftenonderzoeken. Deze hebben tot doel contact te
houden met ouderen en pogen duurzame contacten op te bouwen.
7. Sociale dienst – Omzendbrief betreffende aangifte fraude – Bevoegdheid raad – Aktename.
Een nieuwe bevoegdheid van de OCMW –raad is de mogelijkheid van aangifte sociale fraude op een
meldpunt. “De OCMW-medewerkers zullen niet verplicht zijn fraude te melden. Bovendien zal de
OCMW-raad eerst een beslissing moeten nemen over een mogelijke aanmelding”.
8. Sociale dienst – Wijkwerken – Regierol lokaal bestuur - Regionale samenwerking - Princiepsakkoord.
De Vlaamse Regering heeft op 28 april 2017 haar principiële goedkeuring gegeven aan het
voorontwerp van decreet betreffende wijk-werken (opvolger PWA vanaf 1.1.18). Vlaanderen legt de
regisseur - én actorrol voor wijk-werken bij de lokale besturen of intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden. De 10 gemeenten van het arrondissement Brugge willen hierrond
samenwerken. Het OCMW is principieel bereid is mee te stappen in dit verhaal, zodat in de zomer kan
gestart worden met voorbereiding.
9. Sociaal Huis – Kunst in Huis - aankoop kunstwerk.
Sedert 2010 huren we voor 6 publieke ruimten in het Sociaal Huis een kunstwerk. Eén kunstwerk
wordt aangekocht (permanent in plaats van huren).
10. Sociaal Huis - Subsidies aan welzijnsinstellingen – Verscheidene.
Subsidie aan VZW Oppas (783 euro ) en VZW De Triangel (160 euro )
11. Personeel – Mogelijkheid van externe coaching –Samenwerking met gemeente.
Het OCMW stapt in de formule externe coaching voor het personeel vastgelegd door de gemeente.
12. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
In de week van 21/8/17 starten werken met betrekking tot waterinsijpeling kelderverdieping. De
werken zullen ongeveer 3 weken in beslag nemen en verlopen in 2 fasen (zijkant toren, onder de
openbare weg). Na de werken wordt een tijdelijke verharding aangebracht, in afwachting van de
definitieve aanleg van het plein.
13. ICT – Verscheidene.
14. Extramurale diensten – Verslag activiteiten april 2017.
15. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
16. Sociale Dienst – Verscheidene.

