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 BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU  
IN ZITTING OP 21 JANUARI 2020 

 
De Burgemeester maakt overeenkomstig art. 285 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bekend dat 
het Vast Bureau in zitting op 21 januari 2020 volgende besluiten heeft genomen: 
 

 
(Secretarie) 

1. Het Vast Bureau behandelt een individueel personeelsdossier.  
 

(Aankoopdienst) 

2. 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 3/2020 goed. 

 
(Aankoopdienst) 

3. Het Vast Bureau beslist om een vloerbed en valmat aan te kopen voor het woonzorgcentrum 
De Zathe. 

 
(Informatica) 

4. Om de werking van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst te optimaliseren, wenst het 
stadsbestuur over te gaan tot de aankoop van 7 iPads. 

 
(Informatica) 

5. Omdat de GDPR-wetgeving vereist dat je mobiele toestellen vanaf afstand moet kunnen 
beheren zodat deze gewist kunnen worden bij diefstal,... is het aangeraden om deze te beheren via 
een MDM of Mobile Device Management toepassing. Hierdoor kunnen deze iPads centraal beheerd 
worden. 

 
(TD - Cel Gebouwen) 

6. Verschillende facturen betreffende werken van de onderhoudsfirma die geen deel uitmaken 
van het lopend onderhoudscontract, worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld. 

 
(Personeelsdienst) 

7. Er wordt voorgesteld om de nuttige beroepservaring uit de prevésector of als zelfstandige 
maximaal in aanmerking te nemen voor de vacature van voltijds manager seniorenbeleid. 

 
(Financiële Dienst) 

8. De lijst met aankoopfacturen 6/2020 wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld. 
 

(Sociale Dienst) 

9. Het Vast Bureau stelt de bedragen van het wekelijks leefgeld van de LOI bewoners voor 2020 
vast. 

 
(Sociale Dienst) 

10. Het Vast Bureau beslist om verschillende appartementen toe te wijzen. 
 

(Sociale Dienst) 

11. Het Vast Bureau wijst een appartement toe. 
 

(Sociale Dienst) 

12. Het Vast Bureau bepaalt een huurprijs voor een woning. 
 

(Sociale Dienst) 

13. Het Vast Bureau keurt de basisregistratie schuldbemiddeling 2019 van het OCMW Nieuwpoort 
als erkende instelling voor schuldbemiddeling goed. 
 
 
 
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 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

