Besluiten schepencollege 29 januari 2019
Afwezig bij aanvang zitting: Eddy Poffé

SECRETARIAAT
1. De notulen van het schepencollege d.d. 22 januari 2019 worden goedgekeurd.

SOCIALE ZAKEN - PREVENTIE
1. Een bezwaarschrift op de belasting op het weghalen en verwijderen van goederen en afvalstoffen,
gestort of achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen of tijdstippen, op niet-reglementaire wijze of in
niet-reglementaire recipiënten wordt ongegrond verklaard.
2. Een bezwaarschrift op de belasting op het weghalen of verwijderen van goederen en afvalstoffen, gestort
of achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen of tijdstippen, op niet-reglementaire wijze of in nietreglementaire recipiënten wordt gegrond verklaard.

INFORMATICA
1. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden verwerkingssoftware digitale inkomende facturen.
2. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden aanpassing software Foxtrot BBC2020 Foxtrot Professional.

SECRETARIAAT
2. Geen toelating aan ONG Conseil om in 2019 een fondsenwerving te organiseren voor Handicap
International op het ceremonieplein van de stad.

LOKALE ECONOMIE
1. Akkoord met de stopzetting van een vergunning voor het exploiteren van een dienst door het verhuren
van voertuigen met bestuurder.

ONDERWIJS
1. Met eenparigheid van stemmen akkoord met de tijdelijke vervanging van een leraar klarinet en
groepsmusiceren instrumentaal wegens ziekteverlof.
2. Met eenparigheid van stemmen akkoord met de tijdelijke vervanging van een leraar hoorn wegens
ziekteverlof.
3. Met eenparigheid van stemmen akkoord met een vermindering prestaties en een tijdelijke vervanging
van een administratief medewerker wegens ziekteverlof.

4. Met eenparigheid van stemmen akkoord met de deelname aan een preservicetraining.
5. Akkoord met de beoordeling van een fanfare aan de hand van het toetsingsreglement Alternatieve
Leercontext en het niet geschikt bevinden van een andere fanfare om te fungeren als Alternatieve
Leercontext.

COMMUNICATIE
1. Goedkeuring van de gunning van de raamovereenkomst promotiedrukwerk.

PERSONEEL
1. Met eenparigheid van stemmen akkoord met de aanstelling van ambulante kassiers voor de afdeling
vrijetijdszaken - dienst sport.
2. Met eenparigheid van stemmen akkoord met de aanstelling van een ambulante medewerker voor
de afdeling vrijetijdszaken - dienst sport.
3. Met eenparigheid van stemmen akkoord met de aanstelling van ambulante medewerkers onderhoud
voor de afdeling vrijetijdszaken - dienst sport.
4. Met eenparigheid van stemmen akkoord met de aanstelling van ambulante redders voor de afdeling
vrijetijdszaken - dienst sport.
5. Toelating te verlenen om een stage te lopen bij de dienst preventie.
6. Toelating te verlenen om een stage te lopen bij de dienst sport.
7. Toelating te verlenen om een stage te lopen bij de technische dienst.
8. Toelating te verlenen om een stage te lopen bij de technische dienst.

FINANCIEN
1. Akkoord met de lijst van de goed te keuren facturen.
2. Akkoord met de lijst van de bestelbons.
3. Het kohier der gemeentebelasting op het ophalen van huisvuil handel/diensten deel 3/2018, wordt
vastgesteld op de som van 40 EUR. Bewust kohier wordt tevens voor hetzelfde bedrag uitvoerbaar
verklaard.

RUIMTELIJKE ORDENING & LEEFMILIEU
1. Akkoord wordt gegaan met de lijst van de omgevingsvergunningen.
2. Goedkeuring van het actieplan coachingstraject 2019-2021.
3. Akkoord met de wijziging van een beslissing van het schepencollege d.d. 6 juni 2017 betreffende een
glasbollensite. De site aan de kerk in Grimde wordt naar voren geschoven om de glasbollensite
ondergronds te brengen.
4. Het bezwaar OMV2018132786 wordt ontvankelijk en ongegrond verklaard.

5. Een bezwaarschrift tegen de belasting ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen wordt
ongegrond verklaard.

OPENBARE WERKEN
1. Akkoord wordt gegaan met de wijziging onderneming nr. 21 inzake het aanplanten van bomen en het
leveren en plaatsen van gebogen zitbanken ter plaatse van de Oplintersepoort.
2. Akkoord wordt gegaan met de eindafrekening van de opdracht 'Aanleg fietsroute ter plaatse van de
Molenbergweg' binnen het project 'Ruilverkaveling Willebringen'.

TECHNISCHE DIENST
1. Akkoord met de verkoop van ongebruikt brandhout van de technische dienst.

BIBLIOTHEEK
1. Akkoord met de voorjaarsactiviteiten voor volwassenen in de bibliotheek.
2. Akkoord met de organisatie van de jeugdboekenmaand van 1 t.e.m. 31 maart 2019.
3. Akkoord met het toekennen van 2 bijkomende sluitingsdagen op 25 en 26 februari 2019 voor de
upgrade van de bibliotheeksoftware.
4. Goedkeuring van de vaststelling van de lastvoorwaarden en de gunningswijze van de raamovereenkomst
'Aankoop van audiovisuele materialen voor de stadsbibliotheek'.
5. Akkoord met de opstart van de onderhandelingsprocedure voor de opdracht 'Raamovereenkomst
aankoop audiovisuele materialen voor de stadsbibliotheek'. De kandidaten worden uitgenodigd om deel te
nemen aan de procedure.
6. Goedkeuring van de vaststelling van de lastvoorwaarden en de gunningswijze van de raamovereenkomst
'Aankoop boeken en luisterboeken voor de stadsbibliotheek'.
7. Akkoord met de opstart van de onderhandelingsprocedure voor de opdracht 'Raamovereenkomst
aankoop boeken en luisterboeken voor de stadsbibliotheek'. De kandidaten worden uitgenodigd om deel te
nemen aan de procedure.

SPORT
1. Akkoord met de einddatum voor de biljartclubs die gebruik maken van het gedeelte van de
cafetariaruimte in het Houtemveld waar hun biljarttafels zijn opgesteld.
2. Akkoord met het afsluiten van een overeenkomst met de stedelijke sportraad m.b.t. de toekenning en
uitbetaling van een toelage.
3. Akkoord met het afsluiten van een overeenkomst met tafeltennisclub Sukarti m.b.t. de toekenning van
een toelage voor 2019.

4. Akkoord met het afsluiten van een overeenkomst met PASFORM-TIEVO m.b.t. de toekenning van een
toelage voor 2019.

BIJKOMENDE PUNTEN
SECRETARIAAT
3. Toelating te verlenen om in de Kumtichstraat banners te hangen om reclame te maken voor de jogging
te Vissenaken op 23 februari 2019.

PERSONEEL
9. Akkoord met de vacantverklaring van een tijdelijke deeltijdse betrekking van contractueel toezichthouder
(D1-D3) voor de afdeling vrijetijdszaken.

LANDBOUW - MARKTEN - KERMISSEN - BEGRAAFPLAATSEN
1. Kennisname van inbreuken op de wet van ambulante handel op de Tiense zondagsmarkt van 27 januari
2019. Indien de overtreder zich niet in regel stelt alvorens zich aan te bieden op de Tiense zondagsmarkt,
zal worden overgegaan tot schorsing of intrekking van het abonnement.

