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MEDEDELINGEN

OPENBAAR
GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 26 maart 2019

Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 maart 2019 worden goedgekeurd.

FINANCIËN OCMW
jaarrekening OCMW

2. Dienstjaarrekening 2018: vaststelling

De ontwerp rekening werd opgemaakt door het diensthoofd OCMW financiën (o.l.v. de financieel directeur) en 
bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een samenvatting van de algemene rekeningen (balans en staat 
van opbrengsten en kosten) alsook een toelichting bij de financiële nota en bij de samenvatting van de algemene 
rekeningen.  Overeenkomstig artikel 175 van het OCMW-decreet werd het ontwerp van de jaarrekening reeds 
overgemaakt aan ieder lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. Toelichting wordt gegeven op de betreffende 
raadscommissie op 20 mei.

VOORSTEL VAN BESLISSING

De raad voor maatschappelijk welzijn stemt over de jaarrekening 2018 in zijn geheel.

Art. 1: De  jaarrekening 2018, zoals opgenomen in bijlage, wordt vastgesteld.

THUISZORG

3. Dienst gezinszorg: kennisname jaarverslag 2018 + kwaliteitsplanning 2019

Het OCMW biedt gezinszorg aan, dit is een gesubsidieerde dienstverlening. Jaarlijks dient er dan ook een 
jaarverslag en een kwaliteitsplanning opgemaakt te worden. U vindt het jaarverslag 2018 en de kwaliteitsplanning 
2019 in bijlage.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het kwaliteitsjaarverslag 2018 en de 
kwaliteitsplanning 2019 dienst gezinszorg van het OCMW Koksijde.

Art. 2: In opvolging van de richtlijnen van de Vlaamse regering - departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 
Thuiszorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers wordt de kwaliteitsplanning 2019 en het 
jaarverslag 2019 sedert 15 april 2019 ter beschikking gehouden van Zorg en Gezondheid (artikel 7 van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de 
subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers).

4. GAW Maartenoom: kennisname jaarverslag 2018 + kwaliteitsplanning 2019

Het OCMW beschikt over een groep van assistentiewoningen (=GAW) Maartenoom, gelegen Marktplein 2-4 in 
Koksijde. Deze groep van assistentiewoningen is  erkend overeenkomstig het Woonzorgdecreet. Jaarlijks dient er 
dan ook een kwaliteitsjaarverslag en een kwaliteitsplanning opgemaakt te worden, u vindt het jaarverslag 2018 en 
de kwaliteitsplanning 2019 in bijlage.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het kwaliteitsjaarverslag 2018 en de 
kwaliteitsplanning 2019 voor de groep van assistentiewoningen Maartenoom van het OCMW Koksijde.

SOCIALE DIENST

5. Samenwerkingsovereenkomst OCMW - BudgetInZicht (BIZ) Centraal-West-Vlaanderen: 
goedkeuring

Sinds 15 december 2011 subsidieert de Vlaamse overheid, kabinet Welzijn, Volksgezondheid & Gezin 11 regionale 
samenwerkingsverbanden rond schuldpreventie in Vlaanderen en Brussel. Sinds 2014 worden deze 
samenwerkingsverbanden ‘BudgetInZicht’ (BIZ) structureel verankerd en gesubsidieerd conform de bepalingen in 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014.
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Het samenwerkingsverband BIZ wil de schuldoverlast structureel voorkomen en terugdringen via preventie-
initiatieven en kwalitatieve en integrale budget- en schuldhulpverlening. In het samenwerkingsverband BIZ 
Centraal-West-Vlaanderen is een samenwerking tussen volgende partners:

 32 OCMW's

 CAW Centraal-West-Vlaanderen

 3 erkende verenigingen waar armen het woord nemen

Deze overeenkomst heeft tot doel de inhoudelijke en financiële rol van BIZ en de 32 OCMW's te formaliseren 
binnen de realisatie van het samenwerkingsverband in regio Centraal-West-Vlaanderen.  

Er wordt gevraagd om ook in de nieuwe legislatuur deze samenwerking te continueren en om die te formaliseren 
wordt aan het OCMW gevraagd om de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. Het 
samenwerkingsverband wordt gefinancierd d.m.v. subsidies van de Vlaamse overheid, er dient door OCMW 
Koksijde geen jaarlijkse bijdrage betaald te worden.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Budget In Zicht tussen CAW Centraal-West-Vlaanderen en 
OCMW Koksijde voor de periode van 2 jaar vanaf 01/01/2020.

Art. 2: Indien de bevoegde minister de BIZ-samenwerkingsverbanden na 2020 onder dezelfde voorwaarden 
subsidieert, wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd tot het einde van de looptijd van de BIZ-
samenwerkingsverband.

6. Schenking Soroptimist Veurne-Westhoek van € 540,00 voor Koksifood: aanvaarding

OCMW Koksijde organiseert voedselbedeling voor OCMW-cliënten via Koksifood. Hiervoor werken we samen met 
lokale handelaars waar er voedseloverschotten opgehaald mogen worden. De vereniging Soroptimist Veurne-
Westhoek organiseerde een hongermaal voor haar leden en de opbrengst werd geschonken aan Koksifood. De 
schenking dient om goederen aan te kopen en om de locatie van de voedselbedeling verder in orde te zetten.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De raad voor maatschappelijk welzijn aanvaardt de schenking van Soroptimist Veurne-Westhoek ten 
bedrage van € 540,00 en beslist dat deze zal worden aangewend voor de aankoop van levensmiddelen en de 
verdere inrichting van Koksifood.

Joeri Stekelorum,
algemeen directeur


