blz. 1

BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU
IN ZITTING OP 7 JULI 2020
De Burgemeester maakt overeenkomstig art. 285 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bekend dat
het Vast Bureau in zitting op 7 juli 2020 volgende besluiten heeft genomen:
(Aankoopdienst)

1.
Het Vast Bureau beslist om afvalbakken te huren voor het incontinentiemateriaal voor het
WZC De Zathe.
(Aankoopdienst)

2.
Het Vast Bureau keurt de kleine aankopen en herstellingen voor het Sociaal Huis, het WZC
De Zathe, het LOI en de serviceflats van de week 27/2020 goed.
(Personeelsdienst)

3.
Er worden selectieprocedures open verklaard en een werfreserve aangelegd voor de functie
van maatschappelijk assisent (B1-B3) en maatschappelijk werker (B1-B3).
(Financiële Dienst)

4.
De lijst met aankoopfacturen 2020/253 wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld ten bedrage
van 65.308,33 euro.
(Sociale Dienst)

5.
Het Vast Bureau besluit om op schooljaarbasis met ingang van 1 september 2020 t.e.m. 30
juni 2021, op maandagen, dinsdagen, donderdagen en vrijdagen telkens van 8 u. tot 16 u., behalve
tijdens de schoolvakanties, de lokalen van de ontmoetingsruimte in de Canadalaan te verhuren aan
Profo vzw.
(Sociale Dienst)

6.
Het Vast Bureau besluit om met ingang vanaf 7 juli 2020 op weekdagen een gratis
bureauruimte ter beschikking te stellen aan de coördinator van de Eerstelijnszone Westkust & Polder.
De Eerstelijnszone kan mits voorafgaandelijke reservatie tevens gebruik maken van de grote zaal in
het Sociaal Huis. De kostprijs van de grote zaal bedraagt 12 EUR per dag.
(Sociale Dienst)

7.
Het Vast Bureau besluit een lokaal op de eerste verdieping van het Sociaal Huis, Astridlaan
103 ter beschikking te stellen voor het schooljaar 2020-2021 aan het Centrum voor Basiseducatie
Brugge - Oostende - Westhoek (open-school) voor de organisatie van lessen voor anderstaligen.
(Sociale Dienst)

8.
Het Vast Bureau besluit dat vanaf 1 september 2020 t.e.m. 31 augustus 2021 het zangkoor
voor haar repetities die doorgaan op maandagavond gebruik kan maken van de grote zaal op de
benedenverdieping van het Sociaal Huis, Astridlaan 103 te Nieuwpoort. Er kan een lokaal gebruikt
worden als opslagruimte. De huurprijs wordt bepaald op 750 EUR per kalenderjaar.

Voor inzage in de besluiten die op deze lijst zijn vermeld kunt u een verzoek richten aan de algemeen
directeur (benoit.willaert@nieuwpoort.be).
Tegen een besluit vermeld op deze lijst bestaat de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de
toezichthoudende overheid. Zie hiervoor https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

