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 BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN  
VAN HET VAST BUREAU  

IN ZITTING OP 12 MAART 2019 

 
De burgemeester maakt overeenkomstig art. 285 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bekend dat 
het vast bureau in zitting op 12 maart 2019 volgende besluiten heeft genomen: 
 

 
(Secretarie) 

1. Aan het vast bureau wordt gevraagd om de deontologische code voor de raad voor 
maatschappelijk welzijn goed te keuren. 

 
(Secretarie) 

2. Middenkustpolder - gewone algemene vergadering 21 maart 2019 – kennisname agenda en 
aanduiding vertegenwoordiger. 

 
(Secretarie) 

3. Verkoop stuk grond in Westende aan sociale huisvestingsmaatschappijen IJzer en Zee en 
WoonWel. 

 
(Aankoopdienst) 

4. Overzicht van goed te keuren kleine aankopen en herstellingen voor Het Sociaal Huis, het wzc 
De Zathe, het LOI en de serviceflats - week 10/2019. 

 
(Sociale Dienst) 

5. Regionale projectaanvraag Geïntegreerd Breed Onthaal Lokaal Sociaal Beleid – 2019. 
 

(Rusthuis) 

6. Het dwaaldetectiesysteem voor de dementerende bewoners is niet helemaal waterdicht. 
Dementerende bewoners kunnen, niettegenstaande het dragen van een dwaaldetecitesysteem  met 
de lift de afdeling verlaten. Dementerende bewoners kunnen, niettegenstaande het dragen van een 
dwaaldetectiesysteem het rusthuis via de voordeur verlaten. De uitbreiding Axio Agility zal dit 
verhinderen. 

 
(Rusthuis) 

7. De prijzen voor de consumpties in de bar van wzc De Zathe zijn toe aan aanpassingen. De 
consumpties in de bar betreft frisdranken, warme dranken, verschillende soorten bier en enkele 
producten die voldoen aan de omschrijving snoep, koek, taart of chips.  

 
(Rusthuis) 

8. Voorstel om voor wzc de Zathe een serviceovereenkomst af te sluiten met de firma die er voor 
zorgt dat de alarmen op de smartphones komen. 

 
(Rusthuis) 

9. Voorstel om voor wzc de Zathe een serviceovereenkomst af te sluiten met de firma die er voor 
zorgt dat over WiFi getelefoneerd en data verstuurd 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. 
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