Besluiten schepencollege 26 februari 2019

1. De notulen van het schepencollege d.d. 19 februari 2019 worden goedgekeurd.
2. De lijst van de facturen wordt goedgekeurd.
3. De lijst van de bestelbons wordt goedgekeurd.
4. Akkoord met de toekenning van een uittredingsvergoeding aan een lokale mandataris.
5. Akkoord met de niet-erkenning van een arbeidsongeval van een personeelslid.
6. Akkoord met de aanstelling van een contractueel personeelslid ter vervanging van een personeelslid
afwezig wegens ziekte.
7. Akkoord met de gunning voor de opdracht “Raamovereenkomst ruimen van grachten en doorspuiten van
inbuizingen”.
8. Akkoord met het voorstel om beroep te doen op externe juridische ondersteuning in het kader van het
dossier ‘Herinrichting Grote Markt: Lot1_Opbraak bestaand plein, vernieuwen riolering en nieuwe
pleinaanleg’.
9. Akkoord met de stopzetting van de lopende procedure en de opstart van een nieuwe opdracht voor de
opdracht ‘Raamovereenkomst aankoop boeken en luisterboeken voor volwassenen voor de
stadsbibliotheek’.
10. Akkoord met de start van de procedure en de lijst van de uit te nodigen kandidaten voor de
raamovereenkomst ‘Boeken en luisterboeken voor volwassenen voor de stadsbibliotheek’.
11. Toelating te verlenen voor de organisatie van een herdenkingsplechtigheid gesneuvelden WO I en WO
II.
12. Het bezwaarschrift I2018/684, dienstjaar 2018 van de belasting gevestigd op de afgifte van
stedenbouwkundige inlichtingen wordt verworpen.
13. De behandeling van het bezwaar OMV2018156094 wordt ontvankelijk en ongegrond verklaard.
14. Verlenen van gunstig advies m.b.t. het MER dat onderdeel uitmaakt van het hervergunningsdossier van
de Tiense Suikerraffinaderij.
15. Het bezwaarschrift van kohiernummer 62 2018 wordt ongegrond verklaard en niet ontheven van de
belasting ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen voor het aanslagjaar 2018.
16. Akkoord met de lijst van de omgevingsvergunningen.
17. Het agendapunt over de kennisname van een schattingsverslag en nota over de mogelijke invulling van
stadseigendommen wordt verdaagd.
18. Het agendapunt over de lijst van de aanvragen voor het inhuren van graven voor de maand januari
2019 wordt afgevoerd.
19. Akkoord met het tijdelijk afsluiten van de Ooievaarstraat voor leveringen op een werf in de periode van
18 februari 2019 t.e.m. 15 april 2019.
20. Akkoord met de terugbetaling van een belasting op de tijdelijke inname van het openbaar domein bij
het uitvoeren van bouw-, onderhouds- en instandhoudingswerken en verhuis.
21. Akkoord met de organisatie van een vintage brocanterie op zaterdag 22 juni 2019 tussen 9u en 19u op
de parking van de Veemarkt.
22. Akkoord met de organisatie van een bloemenmarkt op 1 mei 2019 tussen 9u en 15u op de parking
van de Veemarkt.

23. Akkoord met het verzoek vanwege het Ruilverkavelingscomité Willebringen inzake de vooruitbetaling
van de vaste beloftes à rato van 90% van 258.500,00 EUR aan de Vlaamse Landmaatschappij.
24. Het agendapunt over de afvoering van het agendapunt ‘Herinrichtingswerken Vierde Lansierslaan en
herstel Stationsplein – verrekeningen nrs. 1 en 2’ wordt afgevoerd.
25. Akkoord met het voorstel vanwege de Watering ‘De Mene’ inzake ruimings- en onderhoudswerken aan
gerangschikte waterlopen van 3de categorie, waterlopen 4047 en 4056 gedurende het dienstjaar 2019
voor het bedrag van 10.946,75 EUR inclusief btw te verhogen met herzieningen en onverziene tot een
bedrag van 12.000 EUR.
26. Akkoord met het voorstel vanwege de Watering ‘De Gete’ inzake ruimings- en onderhoudswerken aan
niet geklasseerde waterlopen 12276 en 7481 gedurende het dienstjaar 2019 voor het bedrag van
7.073,66 EUR inclusief btw te verhogen met herzieningen en onvoorziene tot een bedrag van 7.100 EUR.
27. Akkoord met het voorstel vanwege de Watering ‘Het Velpedal’ inzake het onderhoud van de
wachtbekkens gelegen op het grondgebied van Tienen en gelegen binnen de omschrijving van de watering
‘Het Velpedal’ tegen een totale kostprijs voor het dienstjaar 2019 van 6.840,00 EUR exclusief btw.
28. Met eenparigheid van stemmen akkoord met de tijdelijke vervanging van een lerares hoorn wegens
ziekteverlof.
29. Met eenparigheid van stemmen akkoord met het toekennen van verlof voor een andere tijdelijke
opdracht van een lerares tekenkunst, beeldatelier, pedagogische coördinatie en initiatieatelier en de
vervanging ervan.
30. Met eenparigheid van stemmen akkoord met het toekennen van loopbaanonderbreking voor medische
bijstand van een lerares tekenkunst, beeldatelier, pedagogische coördinatie en initiatieatelier en de
vervanging ervan.
31. Met eenparigheid van stemmen akkoord met het toekennen van loopbaanonderbreking voor medische
bijstand van een lerares beeldatelier en de vervanging ervan.
32. Met eenparigheid van stemmen akkoord met het toekennen van loopbaanonderbreking voor medische
bijstand van een lerares tekenkunst en keramiek en de vervanging ervan.
33. Met eenparigheid van stemmen akkoord met het toekennen van loopbaanonderbreking voor medische
bijstand van een leraar fluit.
34. Met eenparigheid van stemmen akkoord met de tijdelijke vervanging van een lerares keramiek.
35. Met eenparigheid van stemmen akkoord met een gedeeltelijke omzetting van een aanstelling in
inservicetraining aan de ART.
36. Principieel akkoord met de deelname aan project ‘Kunstkuur’.
37. Akkoord met de organisatie van het evenement ‘Tirlemonde 2019’ op zaterdag 22 juni 2019.
38. Het agendapunt over de organisatie van een verjaardagsfeest aan de Ganzendries op zaterdag 4 mei
2019 wordt verworpen.
39. Akkoord met de organisatie van een recreatieve wandeltocht op woensdag 17 april 2019.
40. Akkoord met de doortocht van de recreatieve fietstocht ‘Brabantse Pijl Cyclo 2019’.
41. Akkoord met de organisatie van de Dag van het Geheim Leger op woensdag 11 september 2019.
42. Het agendapunt over de organisatie van het evenement ‘Tienen Fietst’ op zondag 2 juni 2019 wordt
verdaagd.
43. Het agendapunt over het afsluiten van een tijdelijke overeenkomst met de Viandra Vissers Tienen
wordt afgevoerd.

44. Het agendapunt over de goedkeuring van het programma ‘Dienstoverschrijdende evenementen en
zomerprgrammatie 2019’ wordt afgevoerd.
45. Akkoord met de organisatie van een Immac-goes-carnaval-stoetje op vrijdag 1 maart 2019.
46. Kennisname van het memorandum betreffende een gefundeerd erfgoedbeleid voor de periode 2019
tot 2025 alsook van de jaarplanning van de dienst erfgoed voor 2019.
47. Het agendapunt over de vervanging van een technisch medewerker van de dienst erfgoed wordt
afgevoerd.
48. Akkoord met het afsluiten van een overeenkomst met vrijwilligers tijdens de krokusvakantie 2019.
49. Akkoord met de aanvaarding van een nieuwe onthaalouder.
50. Akkoord met de oprichting van een stuurgroep sportcentrum Houtemveld.
51. Toelating te verlenen aan Proximus om werken uit te voeren in de Vianderstraat.
52. Toelating te verlenen aan Fluvius omwerken uit te voeren in de Sporthalstraat, de Houtemstraat en de
Oplintersesteenweg.
53. Toelating te verlenen aan Fluvius om werken uit te voeren in de St.-Pietersstraat.
54. Akkoord met het afsluiten van een overeenkomst met Eva’s Tienen voor het gebruik van grasmachine
Rubi.
55. Akkoord te gaan met de tijdelijke politieverordening n.a.v. de wielerwedstrijd Omloop van het Hageland
op 3 maart 2019.
56. Akkoord te gaan met de tijdelijke politieverordening betreffende het afsluiten van de Kerkstraat voor
het plaatsen van ondergrondse glascontainers.
57. Kennis te nemen vanhet PV van een aanwervingsexamen voor de betrekking van contractueel
deskundige lokale economie (B1-B3) voor de afdeling Beleids- & Projectmanagement – dienst lokale
economie.
58. Akkoord te gaan met de huldiging van de wereldkampioen indoor roeien.
59. Behandeling van variapunten.

