KENNISGEVING AAN DE BEVOLKING
In toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet
Lijst van de besluiten met betrekking tot de raad van 09.09.2015

Openbaar
1.

Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 8 juli 2015 (Openbaar gedeelte).

2.

OCMW – prijsvraag “studieopdracht en advies om te evolueren naar de dienstverlening van de
toekomst” – opdracht samen met en via gemeente
Het lokaal bestuur wil een blauwdruk hebben van een vernieuwde organisatie vanaf 2019
waarbij de dienstverlening aan de burger centraal staat. De inkanteling van het OCMW in de
gemeente is hierbij één van de aspecten. De gemeente ( en OCMW ) wil hiervoor beroep doen
op ondersteuning door een externe consultant.
De gemeente wil hiervoor een prijsvraag uitschrijven. De gemeente zal de procedure voeren
en ook in naam van OCMW Knokke-Heist optreden.

3.

Sociale dienst –LOI - bestemming
Vanaf 14 september wordt in onze woning in de Polderstraat een LOI voor vijf alleenstaande
personen geopend.

4.

Sociale dienst - Aktename sensibiliseringscampagne project “Knokke-Heist geeft elk kind
kansen”.
Op zaterdag 17 oktober 2015 vindt een sensibiliseringscampagne van het project ‘KnokkeHeist geeft elk kind kansen” plaats Van 14u tot 17u kunnen kinderen met hun ouders,
familieleden terecht op het grasveld aan het Sociaal Huis voor een gezellige namiddag.

5.

Sociale dienst – Vlaamse Projectoproep 2015 'Gezonde en betaalbare maaltijden gekoppeld
aan integrale gezinsondersteuning'
De Vlaamse minister van Armoedebestrijding lanceerde op 29 juli bovenvermelde
projectoproep. De oproep geeft de mogelijkheid om aan kwetsbare kinderen tot en met 12
jaar een gezonde maaltijd aan te bieden aan het tarief van één euro. Het project moet vóór 1
oktober worden ingediend.
De sociale dienst gaat hiervoor een dossier indienen. Het ligt in het verlengde van “KnokkeHeist geeft elk kind kansen”.

6.

Sociale dienst – ’t Schap – voedselafhaling – samenwerking vrijwilligers & gemeente
De gemeente verleent haar medewerking om goederen op te halen in de voedselbank van
Kuurne.
Ook werd recent een samenwerking afgesloten met 3 lokale handelaars die
voedseloverschotten wegschenken aan ’ t Schap. Voor de afhaling van de producten bij de
lokale handelaars wordt beroep gedaan op vrijwilligers. Voor deze vrijwilligers werd voor de
verplaatsingen een omniumverzekering voor hun wagen afgesloten.

7.

Sociaal Huis – Subsidies aan welzijnsinstellingen
(Diverse subsidies waaronder een subsidie van 9.195, 21euro voor Het Baken te Heist)

8.

Sociaal Huis –rapportage 1e en 2e kwartaal 2015
Opvallend: sterke stijging van de geregistreerde aanmeldingen voor de sociale dienst.

9.

Sociaal Huis - -Stopzetting zitdagen pensioendiensten RVP en RSVZ in Sociaal Huis miv 1
oktober 2015 – Aktename
Beide pensioendiensten stoppen vanaf oktober met zitdagen in het Sociaal Huis

10. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene
11. ICT – Informatieveiligheid – Verscheidene
12. OCMW – Personeel -Preventie – Register interventies psychosociaal welzijn
In afspraak met de preventieadviseur van de gemeente, worden alle interventies geregistreerd
in een centraal register dat toegankelijk is voor de vertrouwenspersonen van het OCMW.
13. Extramurale diensten – Verslag activiteiten mei juni juli 2015.
14. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
15. Sociale Dienst – verscheidene.
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