KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
in toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 9 december 2015.
Openbaar
1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 18 november 2015 (Openbaar gedeelte).
2. OCMW – Intern controlesysteem – Verslag stand van zaken.
Het handboek intern controlesysteem bevattende onder andere de aanduiding van wie voor wat
verantwoordelijk is, wordt beperkt geactualiseerd.
Vanaf 2016 zal het OCMW voor het ICS zich verder afstemmen met de gemeente.
3. Sociale dienst – Begrafenissen ten laste van het OCMW – Gunning.
Na prijsvraag wordt het Uitvaartcentrum Oostkust –Bleyaert met ingang van 1 januari 2016 voor een
nieuwe periode van 2 jaar aangesteld.
4. Sociale dienst – Samenwerking met Open School - Organisatie cursus alfa – Tussentijdse evaluatie.
Voor het schooljaar 2015-2016 verder wordt samengewerkt met Open School (Centrum voor
Basiseducatie Brugge – alfabetisering anderstaligen). Het is een grote investering per schooljaar (ca
25.000 euro ten laste van Knokke-Heist). Er werd een eerste tussentijdse evaluatie opgemaakt.
5. Sociale dienst – Project Kinderarmoede - Tussentijdse evaluatie.
Het project “Knokke-Heist geeft elk kind kansen” is een groot succes. Op de Werelddag Verzet tegen
armoede op 17 oktober waren 300 leerlingen aanwezig . (https://vimeo.com/143723939) De
brugfiguur kregen we 21 nieuwe aanmeldingen, waar van 12 via Kind &Gezin.
6. Sociale dienst – Koude lijn en boodschappendienst - Evaluatie
De uitbreiding van het contract van de 2 maaltijdbedelers van 19 u naar 22 u wordt behouden.
Er zijn momenteel er geen wachtlijsten, iedere nieuwe klant kan onmiddellijk omgeschakeld worden.
Er moet minder beroep gedaan worden op collega’s van de poetsdienst voor vervangingen.
7. Sociaal Huis - Subsidies aan welzijnsinstellingen.
1 dossier ( routine) Thuiszorg Bond Moyson : Oppas 3.003 euro
8. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
Er wordt verslag uitgebracht van de vergadering met architect en aannemer op 2 december naar
aanleiding van de ingebrekestelling (10 –jarige aansprakelijkheid).
9. ICT – Informatieveiligheid - Verscheidene.
10. Extramurale diensten – Verslag activiteiten oktober 2015.
Een pluim voor de sociale dienst /poetsdienst: Alle cliënten zijn ingeschreven bij Sodexo en hebben
een brief ontvangen met de nodige uitleg en de gegevens om dienstencheques te bestellen. Er kan
vlot gestart worden op 14 december met de omschakeling van gewone poetsdienst naar poetsdienst
met dienstencheques.
11. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
12. Financiën – Lijst algemene bestellingen – Actualisatie.
De lijst met algemene bestellingen wordt periodiek geactualiseerd. Dit zijn in feite lopende
bestellingen, die meestal vroeger al in een raad zijn gekomen.
13. Financiën – Rapportage budgethouderschap.
Door de raad werd budgethouderschap (machtiging tot doen van uitgaven) toegekend aan Bijzonder
comité sociale dienst (steun), secretaris (veel posten tot 2.500 euro) en diensthoofd Sociaal Huis en
coördinator Thuiszorgplatform (beperkt – tot 250 euro). Hierover wordt maandelijks in de raad
gerapporteerd.
14. Personeel – Gebruik eigen voertuigen voor dienstverplaatsingen.
15. Sociale Dienst – Verscheidene.
Een jaarlijkse tussenkomst van 20 euro in de van de kosten werknemers van de extramurale
diensten wordt goedgekeurd.

