blz. 1

BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU
IN ZITTING OP 17 NOVEMBER 2020
De Burgemeester maakt overeenkomstig art. 285 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bekend dat
het Vast Bureau in zitting op 17 november 2020 volgende besluiten heeft genomen:
(Secretarie)

1.
Aan het Vast Bureau wordt gevraagd om een ontwerpakte betreffende de overdracht van een
woning aan Woonmaatschappij IJzer & Zee goed te keuren.
(Secretarie)

2.
Aan het Vast Bureau wordt gevraagd om voor te stellen aan de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn om de wijziging van de maatschappelijke zetel van OCMW Nieuwpoort goed te keuren.
(Aankoopdienst)

3.
Het Vast Bureau gunt de opdracht tot het afsluiten van een hospitalisatieverzekering voor het
personeel van het OCMW Nieuwpoort.
(Aankoopdienst)

4.
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 46/2020 goed.
(Financiële Dienst)

5.
De mandatenlijst 2020/302 wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld ten bedrage van €
92.331,50.
(Sociale Dienst)

6.
Het Vast Bureau besluit om een serviceflat gelegen in de Canadalaan toe te wijzen vanaf 30
november 2020.
(Sociale Dienst)

7.
Het Vast Bureau is principieel akkoord om het systeem van minimale levering via de
aardgasbudgetmeter vanaf 1 november 2020 t.e.m. 31 maart 2021 in Nieuwpoort toe te passen.
(Sociale Dienst)

8.
Het Vast Bureau besluit om de doelgroep van het laptopproject #samendigitaal te beperken tot
de gezinnen met een kortingscode op de voordeelpas en de cliënten van het OCMW. Een
tussenkomst in de aankoop van een laptop/chromebook vanuit het OCMW is enkel mogelijk na
sociaal onderzoek waarbij blijkt dat er een financiële kwetsbaarheid is en de nood aan een laptop
aangetoond kan worden.

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

