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 BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU  
IN ZITTING OP 10 DECEMBER 2019 

 
De Burgemeester maakt overeenkomstig art. 285 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bekend dat 
het Vast Bureau in zitting op 10 december 2019 volgende besluiten heeft genomen: 
 

 
(Secretarie) 

1. Het Vast Bureau keurt een factuur van het RSVK voor het lidgeld 2020 goed. 
 

(Aankoopdienst) 

2. Het Vast Bureau beslist om de firma Cevi één dag te laten langskomen voor de ondersteuning 
van de RTF en COT programma's van de Sociale Dienst. 

 
(Aankoopdienst) 

3. Het Vast Bureau beslist om afwasbare tafelkleden aan te kopen voor de eethoeken van het 
woonzorgcentrum De Zathe. 

 
(Aankoopdienst) 

4. Het Vast Bureau beslist om vier nieuwe doorstroomboilers aan te kopen voor de serviceflats. 
 

(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 49/2019 goed. 

 
(Personeelsdienst) 

6. Het Vast Bureau verklaart een aantal betrekkingen als poetsvrouw/-man (D1-D3) open, die 
allemaal ingevuld worden door middel van een werfreserve van een wervings- en 
bevorderingsexamen. 

 
(Personeelsdienst) 

7. De functie van een voltijds manager seniorenbeleid (A4a-A4b) wordt vacant verklaard en de 
selectietechnieken worden bepaald. 

 
(Financiële Dienst) 

8. Het Vast Bureau keurt de lijst 214/2019 van aankoopfacturen goed en stelt deze betaalbaar. 
 

(Sociale Dienst) 

9. Het Vast Bureau beslist dat de dagprijs voor personen die opgenomen worden in de 
assistentiewoningen gelegen Canadalaan, 8 onveranderd blijft. Aan personen die ingevolge de wet 
van 2 april 1965 als Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden, wordt een korting toegestaan. 
Personen die ingevolge de wet van 2 april 1965 als Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden, 
worden een steun gegeven, rekening houdende met hun totale inkomen. 

 
(Sociale Dienst) 

10. Het Vast Bureau verleent de goedkeuring om dit jaar opnieuw kerstbonnen uit te delen bij de 
cliënten van de sociale dienst ter ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten.  
 
 
 
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 

mailto:benoit.willaert@nieuwpoort.be
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

