OCMW van Kuurne
Kortrijksestraat 2
8520 KUURNE
e-mail : ocmw@sociaalhuiskuurne.be
tel. 056/73.70.11
fax 056/72.56.90
Raadzitting van dinsdag 25 september 2018 – aanvang 19.30 uur
Aanwezig :

Afw. en verontsch.:

Bram Deloof, Voorzitter
Geert Veldeman, Anthony Dewaele, Eveline Van Haverbeke, Geert Blomme,
Kirsten Coucke, Kaat Nuyttens, Nele Remmerie, raadsleden
Els Persyn, Algemeen Directeur
Anny Vergote, raadslid

De vergadering vangt aan om 19:30 uur onder het voorzitterschap van de hr. Bram Deloof

Openbare zitting
Goedkeuring verslag vorige vergadering
1e punt : Goedkeuring verslag vorige vergadering - openbare zitting
Het verslag van de vorige vergadering van 4 september 2018 - openbare zitting – geeft geen aanleiding
tot opmerkingen en wordt bijgevolg goedgekeurd.

Financiën
2e punt : Vaststellen budgetwijziging 2018-1
De voorzitter geeft toelichting omtrent de OCMW-budgetwijziging nr. 1 over het dienstjaar 2018. Dit
voorstel van budgetwijziging bevat wijzigingen aan het exploitatie- en investeringsbudget.
Er volgt een bespreking.
De Raad gaat met éénparigheid van stemmen akkoord met de voorgestelde budgetwijziging 01/2018.

Dossiers ter goedkeuring
3e punt : Goedkeuring lastgeving OCMW aan gemeente Kuurne voor opdracht 'Leveren en plaatsen
van brand- en inbraakalarmsystemen’
Het gemeentebestuur wenst een opdracht uit te schrijven voor het leveren en plaatsen van brand- en
inbraakalarmsystemen voor diverse gemeentelijke gebouwen waaronder ook het Sociaal Huis. De
gemeente geeft ons de mogelijkheid om mee te stappen in deze opdracht. Voor deze opdracht treedt
het gemeentebestuur op als aankoopcentrale voor het OCMW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking. De dienst 'Publieke Ruimte' stelde een bestek op. Het College stelde de
voorwaarden en wijze van gunnen vast tijdens de zitting van 11 september 2018 en ging akkoord met
het bestek.
Na bespreking gaat de Raad akkoord met de lastgeving van het OCMW Kuurne aan de gemeente
Kuurne voor de opdracht 'leveren en plaatsen van brand- en inbraakalarmsystemen' en keurt het
bestek goed.
4e punt : Goedkeuring invoeren 'klantenkaart' voor de maaltijden in het dienstencentrum
Sinds begin dit jaar is het aantal eters in het dienstencentrum sterk gedaald. We zoeken niettemin
methoden om dit gemiddelde te verhogen. Een klantenkaart is zo'n methode. Een klantenkaart beloont
de regelmatige bezoekers en stimuleert de niet zo regelmatige bezoekers zonder evenwel tot
verplichting te leiden. Om voldoende aantrekkelijk te zijn denken we aan een klantenkaart op naam en
niet overdraagbaar waarbij na 10 maaltijden de 11de gratis is. Voor mensen voor wie de prijs
onuitgesproken toch enige belemmering zou zijn betekent een klantenkaart ook een kleine
compensatie. Er zou gestart worden met een tijdelijke actie.
Na bespreking gaat de Raad akkoord met de invoering van een klantenkaart voor de maaltijden in het
dienstencentrum.

Dossiers ter kennisname
5e punt : Kennisgeving: indexering leefloon en bedragen die tot de federale regelgeving van het
maatschappelijk welzijn behoren, vanaf 01/09/2018 t.g.v. overschrijden spilindex
In augustus 2018 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden.
Daarom dienen de bedragen die tot de federale regelgeving van het maatschappelijk welzijn behoren,
te worden geïndexeerd.
De Raad neemt kennis van de indexering leefloon en bedragen t.g.v. overschrijden spilindex vanaf 1
september 2018.
6e punt : Kennisname Jaarrekening 2017 van W13
De raad van beheer van W13 stelt voor om de jaarrekening ook ter kennis voor te leggen aan de
Raden voor Maatschappelijk Welzijn, niettegenstaande de regelgeving dit niet oplegt. We ontvingen
volgende documenten : de jaarrekening 2017, het besluit van de algemene vergadering van 29 juni
2018 en de toelichting.
De OCMW-Raad neemt kennis van de jaarrekening 2017 van W13.

Besloten zitting
Goedkeuring verslag vorige vergadering
7e punt : Goedkeuring verslag vorige vergadering - gesloten zitting
Het verslag van de vorige vergadering van 4 september 2018 - gesloten zitting – geeft geen aanleiding
tot opmerkingen en wordt bijgevolg goedgekeurd.

Beslissingen inzake sociale bijstand
8e punt : Beslissingen inzake sociale bijstand
De Raad neemt op basis van het individueel sociaal verslag van de maatschappelijk werker, een
beslissing m.b.t. de diverse steunaanvragen, zoals de toekenning RMI-leefloon, steun aan
vreemdelingen, huurtussenkomsten en andere financiële tussenkomsten en dienstverleningen.

Financiën
9e punt : Aktename / goedkeuring uitgaven dj. 2018

Besluiten van de Algemeen Directeur
10e punt : Kennisname Besluiten van de Algemeen Directeur

Maaltijddienst
11e punt : Kennisname dossiers extramurale dienst - maaltijddienst
De Raad neemt kennis van de recente aanvragen voor de extramurale dienst/maaltijddienst. Op die
manier krijgt de Raad een zicht op de personen die op de wachtlijst staan en de impact op het
werkvolume.

Poetsdienst
12e punt : Kennisname dossiers extramurale dienst - poetshulp
De Raad neemt kennis van de recente aanvragen voor de extramurale dienst/poetsdienst. Op die
manier krijgt de Raad een zicht op de personen die op de wachtlijst staan en de impact op het
werkvolume.

Mededelingen
13e punt : Mededelingen - vragen
Volgende raadzitting is voorzien op dinsdag 23 oktober – 19.30 uur
Alle punten van de dagorde zijn afgehandeld en de voorzitter sluit de vergadering
om 21.53 uur.
Algemeen Directeur
Els Persyn

Voorzitter
Bram Deloof

