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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU
IN ZITTING OP 15 DECEMBER 2020
De Burgemeester maakt overeenkomstig art. 285 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bekend dat
het Vast Bureau in zitting op 15 december 2020 volgende besluiten heeft genomen:
(TD - Groendienst)

1.
Voor groenonderhoud WZC De Zathe werd voor de maand november een vorderingsstaat
opgemaakt door de aannemer.
(TD - Groendienst)

2.
Voor het leveren en aanplanten van planten daktuin WZC dient de aannemer een
vorderingsstaat in voor de periode november 2020. Het Vast Bureau keurt deze vorderingsstaat goed
en stelt ze betaalbaar.
(TD - Groendienst)

3.
Voor het groenonderhoud WZC de Zathe werd voor 2021 een bestek opgemaakt door de
technische dienst. Het Vast Bureau keurt dit bestek goed en nodigt verschillende kandidaatleveranciers uit tot deelname aan de offerteaanvraag.
(Aankoopdienst)

4.
Het Vast Bureau beslist om een registratiesysteem in te voeren voor de bezoekers van het
woonzorgcentrum De Zathe.
(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 50/2020 goed.
(TD - Cel Gebouwen)

6.
De opdracht tot het vervangen van de airco van de koude keuken in woonzorgcentrum 'De
Zathe' wordt gegund.
(Personeelsdienst)

7.

Een onderhoudsmedewerker gaat op pensioen.

(Personeelsdienst)

8.
Het Vast Bureau neemt akte van het resultaat van de selectieprocedure voor de functie van
een voltijds verpleegkundige (C3-C4) in contractueel verband. Het Vast Bureau stelt drie
verpleegkundigen in contractueel verband aan voor onbepaalde duur.
(Personeelsdienst)

9.
De vereenvoudigde selectieprocedure voor huismoeder (D1-D3) WZC De Zathe wordt open
verklaard.
(Personeelsdienst)

10.
Het Vast Bureau beoordeelt de geldigheid van de kandidaturen voor de vacature van klinisch
psycholoog.
(Financiële Dienst)

11.

De aankoopfacturen worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Sociale Dienst)

12.
Het Vast Bureau stelt de huurprijs vast voor de sociale woningen gelegen in de Canadalaan
10 te Nieuwpoort vanaf 1 januari 2021.

Voor inzage in de besluiten die op deze lijst zijn vermeld kunt u een verzoek richten aan de algemeen
directeur (benoit.willaert@nieuwpoort.be).
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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

