Besluiten schepencollege 26 maart 2019

1. De notulen van het schepencollege d.d. 19 maart 2019 worden goedgekeurd.

BD01 – Iedereen thuis in Tienen
1. Akkoord met de aanpassing van de tijdelijke politieverordening n.a.v. de TD-Jogging in de omgeving van
het Houtemveld op 30 maart 2019.
2. Akkoord met de uitbetaling van de tweede schijf van de overeenkomst met Riso Vlaams-Brabant vzw.
3. Akkoord met de ontvangst van de Tiense thuisstudentenclub Bietenclub op zaterdag 4 mei 2019.
4. Akkoord met de vaststelling van de richtlijnen dewelke de dienst communicatie zal hanteren tijdens de
sperperiode in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei 2019.
5. Akkoord met de organisatie van een geluidsarm vuurwerk op 22 juni 2019.
6. Akkoord met de technische nota voor de technische dienst betreffende de wijkkermis Hakendover 2019.
7. Akkoord met het voorstel van het programma van de junikermis 2019.
8. Akkoord met de terugbetaling van een waarborg van een huurinstrument.
9. Akkoord met de organisatie van een pop- en rockfestival ART op 15 mei 2019.
10. Het agendapunt betreffende de organisatie van Tienen Fietst op 2 juni 2019 wordt verworpen.
11. Akkoord met de organisatie van een euromeeting op het Torekesplein op 30 mei 2019.
12. Akkoord met de organisatie van de memorial Tim Milis op 13 april 2019.
13. Akkoord met de organisatie van een kienavond op 29 maart 2019.
14. Akkoord met de doortocht van de wielerwedstrijd ‘Vlaams-Brabantse Pijl’ op 5 mei 2019.
15. Het agendapunt betreffende het principieel akkoord met de organisatie van het HAPfestival wordt
verdaagd.
16. Het agendapunt betreffende het afsluiten van een overeenkomst voor de toekenning en uitbetaling van
een toelage aan Kom Winkelen in Tienen vzw wordt verdaagd.
17. Akkoord met de bekostiging van het inzaaien van voetbalterrein Berberendael dat in gebruik werd
gegeven aan RFC Tienen-Hageland.

BD02 – Een duurzaam Tienen
1. Akkoord met deelname als partner aan de LICHT-werking van regio Hageland.
2. Akkoord met de uitbetaling van de werkingstoelage van RLZH voor dienstjaar 2019.
3. Akkoord met de wijziging onderneming nr. 3 (addendum nr. 4) aan de ereloonsovereenkomst
betreffende de herinrichtingswerken Vierde Lansierslaan en herstel Stationsplein – meeruitgave ingevolge
onvoorziene prestaties.
4. Akkoord met het voorstel van De Watergroep inzake de aanpassing van de drinkwaterleiding in de
Vianderstraat, deel tussen de Oplintersesteenweg en de Hoveniersstraat.
5. Akkoord met de toevoeging van het project ‘Viaductstraat deel 2, deel tussen Oude Mène en Mulkstraat’
aan het project ‘Afkoppelen Oude Mène’.

AP364 - Stadskernversterking
6. Het agendapunt betreffende het principieel akkoord met het voorstel provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan ‘afbakening kleinstedelijk gebied Tienen’_voorstel aanpassing deelplan Leuvenselaan’
wordt afgevoerd.
7. Akkoord met de lijst van de omgevingsvergunningen.

BD03 – Tienen werkt
1. Akkoord met de aanvaarding van een nieuwe onthaalouder.
2. Akkoord met het advies over de hervergunning van de Tiense Suikerraffinaderij
AP365 – Fiere interne organisatie
3. Met eenparigheid van stemmen akkoord met de aanwerving van ambulante medewerkers voor de
afdeling Vrije Tijdszaken – dienst erfgoed.
4. Met eenparigheid van stemmen akkoord met de aanwerving van een contractueel personeelslid ter
vervanging van personeelsleden in loopbaanonderbreking.
5. Kennis wordt genomen van een PV van het aanwervingsexamen voor de betrekking van contractueel
ingenieur (A1a-A3a° - dienst gebouwen – afdeling TUD
6. Kennis wordt genomen van een PV van het aanwervingsexamen voor de betrekking van contractueel
diensthoofd wegen & waterlopen – uitbestede werken (A1a-A3a) voor de afdeling TUD.
7. Met eenparigheid van stemmen akkoord met de vervanging van een lerares instrument klassiek, gitaar
en groepsmusiceren n.a.v. bevallingsverlof.
8. Goedkeuring van de vrijwilligersovereenkomsten in de stadsbibliotheek.
9. Akkoord met de lijst van de bestelbons.
10. Akkoord met de lijst van de goed te keuren facturen.

Overige punten
1. Kennisname van het besluit van de kerkraadd.d. 8 maart 2019 van de kerkfabriek St.-Maarten van
Vissenaken, houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2018.
2. Kennisname van de besluiten van de kerkraad d.d. 18 februari 2019 van de kerkfabriek St.-Genoveva
van Oplinter.
3. Kennisname van de besluiten van de kerkraad d.d. 25 februari 2019 van de kerkfabriek St.-Germanus.
4. Kennisname van de besluiten d.d. 14 maart 2019 van de kerkraad Goddelijke Zaligmaker van
Hakendover.
5. Het agendapunt ‘Uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier der contantbelasting voor de inzameling
en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aanhuisinzameling, inzameling op afroep, via sorteerstraten als de inzameling op het recyclagepark deel
1/2019’ wordt verworpen.
6. Behandeling van variapunten.

