Besluiten schepencollege 15 januari 2019
SECRETARIAAT
1. De notulen van de schepencolleges van 8 en 11 januari 2019 worden goedgekeurd.

SOCIALE ZAKEN - PREVENTIE
1. Er wordt een overeenkomst afgesloten tot het toekennen en uitbetalen van een toelage aan Riso
Vlaams-Brabant vzw voor 2019 voor de realisatie van het project 'brugfiguren in het Tiense basisonderwijs'.
2. Er wordt een overeenkomst afgesloten tot het toekennen en uitbetalen van een toelage aan het
Agentschap Inburgering en Integratie tussen de stad Tienen en het Agentschap voor 2019.

ONTHAALOUDERS
1. Akkoord met de vergoeding voor huisvuilzakken voor de onthaalouders voor het 4de kwartaal van 2018.

BURGERLIJKE STAND
1. Schepen Huts wordt aangeduid als ambtenaar burgerlijke stand (ABS).

PERSONEEL
1. Het agendapunt 'Afname van een raamovereenkomst telecommunicatiediensten ten behoeve van de
Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen' wordt afgevoerd wegens reeds behandeld in een vorige
zitting.
2. Akkoord met een beroepsinlevingsovereenkomst bij de dienst uitbestede werken - wegen &
patrimonium.
3. Aanstelling juryleden voor het aanwervingsexamen contractuele betrekking van deskundige lokale
economie (B1-B3) voor de afdeling Beleids- & Projectmanagement - dienst lokale economie.
4. Aanwerving van een contractueel personeelslid ter vervanging van een personeelslid dat langdurig
afwezig is.

FINANCIEN
1. Akkoord met de goed te keuren facturen.
2. Akkoord met de lijst van de bestelbons.
3. Het kohier der gemeentebelasting op bestrijding van leegstand deel 2/2018, wordt vastgesteld op de
som van 168.200 EUR. Bewust kohier wordt tevens voor hetzelfde bedrag uitvoerbaar verklaard.

RUIMTELIJKE ORDENING & LEEFMILIEU
1. Aan de voorzitter van de gemeenteraad zal worden gevraagd het punt 'Aanstelling leden beheerscomité
en stuurgroep IGS Best wonen tussen zoet & zout' op de agenda te plaatsen.
2. Het bezwaar ivm omgevingsvergunning OMV2018085048 wordt ontvankelijk en deels gegrond
verklaard.

3. Akkoord wordt gegaan met de lijst van de omgevingsvergunningen.
4. Gunstig advies wordt voorbehouden aan de aanvraag tot omgevingsvergunning inzake de hernieuwing
van de vergunning voor de exploitatie, gelegen Industriepark met volgende voorwaarden: - strikt naleven
van tonnagebeperkingen op de wegen - doorsturen van het inspectieboek en de resultaten van de laatste
reiniging van de KWS-afscheider naar omgevingsinspectie en de stadsdiensten.
5. Kennisname van de mail van OVAM ivm de organisatie van een openbaar onderzoek.

OPENBARE WERKEN
1. Akkoord wordt gegaan met het toepassen van maatregelen ter bestrijding van wateroverlast en
bodemerosie langs het Industriepark.
2. Goedkeuring tijdelijke politieverordening n.a.v. een inname van het openbaar domein in de
Beauduinstraat.

LANDBOUW - MARKTEN - KERMISSEN - BEGRAAFPLAATSEN
1. Akkoord met de goed te keuren facturen.

TECHNISCHE DIENST
1. Toelating te verlenen aan Telenet om werken uit te voeren in de Galgestraat.
2. Toelating te verlenen aan Telenet om werken uit te voeren in de Leeuwerikweg.
3. Toelating te verlenen aan De Watergroep om werken uit te voeren in de Kleineveldstraat.
4. Toelating te verlenen aan Infrax om werken uit te voeren in de Lombardstraat.
5. Toelating te verlenen aan Infrax om werken uit te voeren in de Avendorenstraat.
6. Toelating te verlenen aan Infrax om werken uit te voeren in de Jubileumlaan.
7. Toelating te verlenen aan Infrax om werken uit te voeren in de Reizigersstraat.

TOERISME
1. Akkoord wordt gegaan met de organisatie van het evenement 'Soep op de stoep' op 19 februari 2019.

SPORT
1. Akkoord met de goed te keuren facturen van het Houtemveld.
2. Akkoord met de goed te keuren facturen van het zwembad.

BIJKOMENDE PUNTEN
SECRETARIAAT
1. Akkoord wordt gegaan met de lijst van de onderlinge verdeling van de werkzaamheden in verband met
het dagelijks bestuur.

