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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU
IN ZITTING OP 18 AUGUSTUS 2020
De Burgemeester maakt overeenkomstig art. 285 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bekend dat
het Vast Bureau in zitting op 18 augustus 2020 volgende besluiten heeft genomen:

(Aankoopdienst)

1.
Het Vast Bureau keurt de aankoop van werkkledij voor het personeel van het
woonzorgcentrum "De Zathe" goed.
(TD - Cel Gebouwen)

2.
De ingediende vorderingsstaat voor het vernieuwen van de stookplaats in het Sociaal Huis
werd goedgekeurd. De aannemer dient nu de bijhorende factuur in. Deze wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Personeelsdienst)

3.

Er wordt een offerte van Mensura voor het griepvaccin voorgelegd en goedgekeurd.

(Sociale Dienst)

4.
Het Vast Bureau beslist om de toelage houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp
voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn te besteden. €
1.300 van de toelage wordt aangewend om voedselproducten aan te kopen via So Lucious. € 684 van
de toelage wordt aangewend ter compensatie van de meerprijs van de aan huis bedeling t.o.v. de
maaltijden in de refter van het WZC de Zathe.
(Sociale Dienst)

5.
Het Vast Bureau beslist om de subsidie "Covid-19" voor de doelgroep van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn aan te wenden.
(Sociale Dienst)

6.
Het Vast Bureau neemt kennis van de tijdelijke verhoging van 15 procent van het
terugbetalingsprecentage van het leefloon ten gevolge van de coronacrisis.
(Sociale Dienst)

7.
Het Vast Bureau neemt kennis van de premie van € 50 per leefloonbegunstigde of
begunstigde van een hulpverlening equivalent aan het leefloon vanaf 1 juli 2020.

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

