KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
in toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 18 november 2015.
Openbaar
1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 14 oktober 2015 (Openbaar gedeelte).
2. Financiën – Rekening 2014 – Goedkeuring door Gouverneur – Aktename.
De Gouverneur keurde de rekening 2014 op 20 oktober 2015 goed.
3. Financiën – Budget 2015 - Aanpassing – Vaststelling.
Omwille de toenemende sociale tewerkstelling (artikel 60§7)werd de gemeentelijke toelage verhoogd
met 122.500 euro tot 5.797.500 euro.
4. Financiën – Meerjarenplan 2014-2019 – Aanpassing bij budget 2016 - Vaststelling.
Het meerjarenplan werd beperkt aangepast.
De gemeentelijke toelage bedraagt:
toelage gemeente

2015
5.797.500

2016
5.947.500

2017
6.121.000

2018
6.271.000

2019
6.371.000

De actieplannen en acties van het OCMW zijn gekoppeld aan de strategische doelstellingen van de
gemeente.
5. Financiën – Budget 2016 - Vaststelling.
toelage gemeente

2016
5.947.500

6. Sociale dienst – CAW Noord-West-Vlaanderen – Aanbod dienstverlening voor erkende vluchtelingen –
Protocol.
De CAW diende een subsidieaanvraag in bij Vlaanderen ivm hun aanbod voor erkende vluchtelingen.
Hiervoor moet een protocol met OCMW’s gesloten worden.
We wensen de samenwerking te onderschrijven, onder voorbehoud voor de regiefunctie van het
OCMW Brugge.
7. Sociaal Huis - Subsidies aan welzijnsinstellingen.
Naast subsidies aan zelfstandige kinderdagverblijven werden volgende tussenkomsten goedgekeurd:
Solidariteit voor het gezin – Oppas 3678,15 euro, CAW Noord-West-Vlaanderen 511,69 euro, Kleine
Dennen (vzw Patio) 2836,46 euro.
8. Sociaal Huis –Eandis – Oplaadpunten budgetmeters – Nieuwe overeenkomst.
Een nieuwe overeenkomst voor het oplaadpunt in het Sociaal Huis. Dit oplaadpunt valt op basis van
het aantal openingsuren onder Categorie 2. Deze 3 jarige overeenkomst gaat in per 1 januari 2016.
De jaarlijkse vergoeding komt op 10.510 euro.
9. Sociaal Huis – Zitdagen door derden – Diverse aanpassingen.
Met ingang van 1.12.2015 zal de VZW LEIF West Vlaanderen (http://www.levenshuis.be/)
maandelijks een zitdag organiseren in het Sociaal Huis en dit op elke 2e dinsdag namiddag van
13u30-16u.
Met ingang van 2016 worden de consultaties Kind &Gezin hervormd. Daar waar de ouders met hun
baby nu telkens zowel door de verpleegkundige als door de arts gezien worden, zal dat vanaf 2016
gesplitst worden (bijkomende zitdagen). Het Sociaal Huis zal de wachtruimte voor Kind &Gezin ook ter
beschikking stellen op woensdagvoormiddag.
De Pensioendiensten RVP en RSVZ hernemen voorlopig hun zitdagen in 2015. Onduidelijk is hoe het
verder verloopt in 2016.
10. Sociaal Huis - Gebruiksreglement vergaderzalen Sociaal Huis – Voorstel tot afwijking voor
begeleidingen.
Er wordt geen huurprijs gevraagd voor diensten die een lokaal wensen te gebruiken om voor een
inwoner van Knokke-Heist
 begeleidingsgesprekken te hebben
 een patiënten/cliëntenoverleg te organiseren
 een familiegesprek te organiseren.
11. Thuiszorgplatform - Project Mantelzorg, Fijn dat je er bent! - Jaarrapport voor Provincie – Aktename.

Het project wordt gesubsidieerd door de Provincie (96.572 euro over 3 jaar). Hiervoor moet een
jaarrapport worden ingediend.
12. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
13. ICT – Informatieveiligheid - Verscheidene.
14. Extramurale diensten – Verslag activiteiten september 2015.
15. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
16. Sociale Dienst – Verscheidene.

Deze beslissingen zijn ter inzage in het OCMW – Sociaal Huis, Kraaiennestplein van 9u tot 11u30
(werkdagen).

