TOELICHTINGSNOTA VAN DE OCMW-RAAD VAN
DONDERDAG, 31 JANUARI 2019
SOCIAAL HUIS, KRAAIENNESTPLEIN 1– 20.00 uur
Openbaar

Secretarie
1.

Secretarie - Huishoudelijk reglement OCMW-raad - Goedkeuring.

Aan de start van een nieuwe legislatuur dient een nieuw huishoudelijk reglement voor de OCMWraadsleden opgesteld te worden.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om het nieuwe huishoudelijk reglement goed te keuren.

2.

Secretarie - Welzijnsvereniging Woonwinkel Knokke-Heist - Leden algemene
vergadering - Aanstelling.

Na de vernieuwing van de gemeenteraden moeten alle leden van de intercommunales, gemeentelijke
vzw’s, gemeentelijke raden voor cultuurbeleid, gemeentelijke raden en beheersorganen opnieuw
aangeduid worden.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om 3 OCMW-raadsleden aan te duiden die namens het bestuur zullen
zetelen in de algemene vergadering van de Woonwinkel.

3.

Secretarie - Welzijnsvereniging Het Dak Knokke-Heist - Leden algemene
vergadering - Aanstelling.

Na de vernieuwing van de gemeenteraden moeten alle leden van de intercommunales, gemeentelijke
vzw’s, gemeentelijke raden voor cultuurbeleid, gemeentelijke raden en beheersorganen heraangeduid
worden.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om 5 OCMW-raadsleden aan te stellen die namens het bestuur zullen
zetelen in de algemene vergadering van Het Dak.

4.

Secretarie - vzw Sociaal Atelier Knokke-Heist a) Algemene vergadering - Aanstelling;
b) Raad van beheer – Aanstelling.

Na de vernieuwing van de gemeenteraden moeten alle leden van de intercommunales, gemeentelijke
vzw’s, gemeentelijke raden voor cultuurbeleid, gemeentelijke raden en beheersorganen heraangeduid
worden.
Voor de nieuwe legislatuur 2019-2024 dienen voor alle organisaties nieuwe kandidaturen opgevraagd te
worden.
De algemene vergadering bestaat uit:
-

2 leden van de OCMW raad Knokke-Heist
1 gemeenteraadslid
Voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst
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-

1 lid van het schepencollege van de gemeente Knokke-Heist die niet de voorzitter van het BCSD
is.

De raad van beheer bestaat uit:
-

Voorzitter van het BCSC
1 lid van het schepencollege die niet de voorzitter van het BCSD is
2 leden van de OCMW raad aangeduid door de OCMW raad

Financiën - Contractbeheer
5.

Financiën - Contractbeheer - Perceel grond gelegen Noordhinder 31 Overeenkomst van bezetting ter bede - Goedkeuring.

In het kader van de groenaanleg in de wijk Oostwinkel worden ook delen van de tuin van het rusthuis
gelegen Noordhinder 31 (eigendom van het OCMW en in erfpacht gegeven aan de Autonome Vereniging
thans Welzijnsvereniging Het Dak) door de gemeente ingenomen.
Ter zake wordt een overeenkomst “Bezetting ter bede” afgesloten met de gebruiker, de gemeente
Knokke-Heist, en de erfpachter, de Welzijnsvereniging Het Dak.
Duurtijd: onbepaalde duur.

6.

Financiën - Contractbeheer - Aanpassen lift in Residentie De Blauwvoet,
Blauwvoetlaan 12 - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling

De lift in residentie De Blauwvoet, Blauwvoetlaan 12 moet aangepast worden aan de nieuwe
reglementering. De kosten worden geraamd op 18.348,44 euro, incl. 21% btw + 6 euro, excl.
btw/maand maandelijkse kosten voor beheer telefoonlijnen.
De werken omvatten:
Het vernieuwen van de sturing
Diverse aanpassing om de risico’s bij onderhoud te beperken (o.a. afschermen van de bewegende
delen van de machinekamer,…)
Het aanbrengen van een lichtgordijn in de liftkooi (klemgevaar tegengaan voor de gebruikers)
Het vernieuwen van het communicatiesysteem in en op de liftkooi
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