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 BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU  
IN ZITTING OP 19 NOVEMBER 2019 

 
De Burgemeester maakt overeenkomstig art. 285 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bekend dat 
het Vast Bureau in zitting op 19 november 2019 volgende besluiten heeft genomen: 
 

 
(Aankoopdienst) 

1. Het Vast Bureau besliste om het bereiden en bedelen van warme maaltijden aan huis uit te 
besteden. Er wordt dan ook een prijsvraag uitgeschreven voor het bekomen van een externe 
leverancier. 

 
(Aankoopdienst) 

2. De huidige raamovereenkomst voor klein medisch materiaal voor het woonzorgcentrum De 
Zathe loopt ten einde. Teneinde de continuïteit van de zorgverlening verder te garanderen dient er 
een nieuwe raamovereenkomst afgesloten te worden. 

 
(Aankoopdienst) 

3. 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 45/2019 goed. 

 
(Personeelsdienst) 

4. Het Vast Bureau neemt akte van de resultaten van de aanwervings- en bevorderingsexamens 
voor poetsvrouw/-man (D1-D3). Er wordt een werfreserve aangelegd. 

 
(Financiële Dienst) 

5. De lijst van de aankoopfacturen nummer 2019/204 wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld. 
 

(Sociale Dienst) 

6. Het Vast Bureau neemt kennis van de vraag om de afvaardiging en de plaatsvervanger voor 
Stad Nieuwpoort voor de Stuurgroep Wijk-werken op de eerst volgende raad aan te stellen. 

 
(Sociale Dienst) 

7. Het Vast Bureau keurt goed dat de sociale dienst van het OCMW van Nieuwpoort vanaf 2020 
maximaal 5 deelnemers toeleidt naar het voortraject georganiseerd door vzw Mentor in samenwerking 
met het OCMW van Veurne. 

 
(Sociale Dienst) 

8. Het Vast Bureau gaat akkoord dat er een samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten met 
het OCMW van Veurne voor de ter beschikkingstelling van een werknemer artikel 60 § 7 van de 
organieke wet dd. 8 juli 1976. 
 
 
 
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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