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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU
IN ZITTING OP 1 DECEMBER 2020
De Burgemeester maakt overeenkomstig art. 285 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bekend dat
het Vast Bureau in zitting op 1 december 2020 volgende besluiten heeft genomen:
(Aankoopdienst)

1.
Het vast bureau beslist om de luchtkanalen van de badkamers in de serviceflats te laten
reinigen en nieuwe roosters te laten plaatsen.
(Aankoopdienst)

2.
Het Vast Bureau gunt de opdracht tot het afsluiten van een autoverzekeringspolis voor het
wagenpark van het OCMW Nieuwpoort.
(Aankoopdienst)

3.
Het Vast Bureau keurt de aankoop van champagne als aperitief voor kerst voor de inwoners
van het woonzorgcentrum De Zathe goed.
(Aankoopdienst)

4.
Het Vast Bureau gunt de opdracht tot het wassen van de ramen aan de buitenzijde van het
wzc "De Zathe" voor de dienstjaren 2021-2022-2023.
(Aankoopdienst)

5.
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 48/2020 goed.
(Personeelsdienst)

6.

Verlenging inschrijvingsdatum

(Personeelsdienst)

7.

Beoordelen geldigheid kandidaten

(Financiële Dienst)

8.

De lijst 2020/314 wordt betaalbaar gesteld ten bedrage van 56.634,10 euro.

(Financiële Dienst)

9.
Het aangepast meerjarenplan 2020 -2025 en de kredieten 2021 voor het OCMW worden
vastgesteld en aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voorgelegd.
(Sociale Dienst)

10.
Het Vast Bureau beslist over het tijdelijk gebruik van een woning in het project "Back on
Track".
(Sociale Dienst)

11.
Het Vast Bureau neemt kennis van de verhoging van het jaarlijks lidgeld voor de minder
mobielen centrale. De leden die gebruik maken van de minder mobielen centrale zullen hiervan
verwittigd worden via een schrijven naar aanleiding van de verlenging van hun lidmaatschap in 2021.
Het reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd op de eerstvolgende raad voor maatschappelijk
welzijn.
(Sociale Dienst)

12.

Het vast bureau beslist om geen assistentiewoning te voorzien als doorgangswoning.

(Sociale Dienst)

13.

Het vast bureau keurt de samenwerkingsovereenkomst in het kader van #samendigitaal goed.
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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

