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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU
IN ZITTING OP 8 SEPTEMBER 2020
De Burgemeester maakt overeenkomstig art. 285 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bekend dat
het Vast Bureau in zitting op 8 september 2020 volgende besluiten heeft genomen:
(Aankoopdienst)

1.
Het Vast Bureau keurt de aankoop van 30 voetbadjes voor de inwoners van het
woonzorgcentrum "De Zathe" goed.
(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 34/2020 goed.
(Aankoopdienst)

3.
Het Vast Bureau besliste om twe alternerende matrassen met pomp aan te kopen voor het
wzc "De Zathe".
(TD - Cel Gebouwen)

4.
Het Vast Bureau keurt drie offertes goed om dringende veiligheidsproblemen in WZC De
Zathe te verhelpen: brandwerend opstoppen van de binnenkomende gasleiding, brandwerend
omkasten van de magneetklep en toebehoren in het stooklokaal, het verwijderen en vervangen van de
bestaande isolatiepanelen met stormbestendige plaatsing.
(TD - Cel Gebouwen)

5.
Het Vast Bureau keurt het plaatsen van een opengaande vleugel in een bestaand raam in een
kamer van De Zathe goed en gunt deze opdracht.
(TD - Cel Gebouwen)

6.
Enkele ramen van het Sociaal Huis langs de Astridlaan zijn aan vervanging toe. Er werd een
bestek opgemaakt voor het vervangen van deze houten ramen en deur. De voorwaarden en
gunningswijze wordt vastgesteld.
(Personeelsdienst)

7.

Het Vast Bureau neemt akte van de Algemeen Directeurbesluiten (juli 2020).

(Personeelsdienst)

8.
Er wordt een begrafenisvergoeding uitbetaald aan de nabestaanden van een personeelslid dat
overleden is.
(Financiële Dienst)

9.
De lijst met aankoopfacturen 2020/307 wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld ten bedrage
van € 62.834,65.
(Financiële Dienst)

10.
De lijst met aankoopfacturen 2020/325 wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld ten bedrage
van € 35.174,70.
(Sociale Dienst)

11.
Het Vast Bureau gaat akkooord met de samenwerkingsovereenkomst tussen
woonzorgcentrum De Zathe en het Algemeen Ziekenhuis West in het kader van de coronacrisis.
Het vast bureau gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst tussen woonzorgcentrum De
Zathe en het Algemeen Ziekenhuis Damiaan in het kader van de coronacrisis.

blz. 2
(Sociale Dienst)

12.
Het Vast Bureau gaat akkoord om een geschenkmand te voorzien voor de vrijwilligers van de
Minder Mobielen Centrale als alternatief voor het dankfeest.
(Sociale Dienst)

13.
Het Vast Bureau gaat akkoord om het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen aan te
wenden in Nieuwpoort. De subsidie voor de armoedebestrijding i.h.k.v. de covid 19-pandemie wordt
aangewend voor de verwezenlijking van een sociale kruidenier.
(Sociale Dienst)

14.
Het Vast Bureau besluit om 7 deelnemers vanuit het OCMW Nieuwpoort te laten deelnemen
aan het voortraject van vzw Mentor in 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

