Besluiten schepencollege 2 april 2019

1. Hoorzitting n.a.v. een bezwaarschrift belasting ter bestrijding van leegstand van gebouwen en
woningen.
2. De notulen van het schepencollege d.d. 26 maart 2019 worden goedgekeurd.

BD01 – Iedereen thuis in Tienen
3. Akkoord met het uitbetalen van de laatste schijf voor 2018 aan het Agentschap Integratie en
Inburgering.
4. Akkoord met het uitbetalen van een gedeelte van de eerste schijf voor 2019 aan het Agentschap
Integratie en Inburgering.
5. Het agendapunt ‘Aanvullende politieverordening betreffende de plaatsing van verkeerspaaltjes in
het pad voor voetgangers ter hoogte van het kruispunt met de Anemonenlaan’ wordt verdaagd.
6. Het agendapunt ‘Advies van de politie betreffende de problematiek van de tractorsluis in de
Ranshovenstraat’ wordt verdaagd.
7. Akkoord met de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de wielerwedstrijd voor junioren te
Kumtich op 30 mei 2019.
8. Akkoord met het afsluiten van een overeenkomst voor de toekenning en uitbetaling van een
toelage aan Kom Winkelen in Tienen vzw met betrekking tot het jaar 2019.
9. Akkoord met de vrijwilligersovereenkomst voor vrijwilligers tijdens de paasvakantie 2019.
10. Keurt de facturen van de jeugddienst van factuurnummer VK/Jeugd/2019/22 tot en met
factuurnummer VK/Jeugd/2019/29 goed.
11. Akkoord met de evenementenaanvraag betreffende de doortocht “Omloop van de slagvelden” op
29 augustus 2019.
12. Akkoord met de evenementenaanvraag om een speelstraat in te richten in de Grijpenwegstrat op
18 mei 2019.
13. Verleent toelating aan de jeugddienst om Lokale Helden te organisren aan de Vierde Lansierslaan
op 26 april 2018.
14. Akkoord met de terugbetaling van de waarborg voor een huurinstrument van de ART.
15. Akkoord met de organisatie van een kermistombola, waarvan 3 fietsen gratis verloot worden door
de stad Tienen, georganiseerd door de foorkramers voor junikermis 2019.
16. Akkoord met de overlating van een kermiskraam met uitbreiding van meters voor de wijkkermis in
Hakendover.
17. Akkoord met de opzegging van een deelname en de inname van de stadplaats door een andere
kraam voor de wijkkermis van Hakendover.
18. Akkoord met de weerhouden lijst en niet-weerhouden standplaatsen op de wijkkermis van
Hakendover.
19. Akkoord met de opzegging van een vaste standplaats van de Limburgse standwerkersvereniging
op de dinsdagmarkt.
20. Akkoord met de tijdelijke politieverordening betreffende de inrichting van Hakendover kermis van
17 april tot en met 24 april 2019.

AP359 – Werken aan een positieve beleving van de stad Tienen
21. Akkoord met de gunning voor de raamovereenkomst voor de aankoop boeken en luisterboeken
voor de stadsbibliotheek.
22. Akkoord met de gunning voor de raamovereenkomst voor de aankoop van audiovisuele materialen
voor de stadsbibliotheek.
23. Akkoord met de niet verlenging van de opdracht “Leveren van gestabiliseerd zand, breekzand,
mager beton, kalksteenzand en dolomiet”.
24. Het agendapunt ‘Vaststelling van de lastvoorwaarden en de gunningswijze (aankoopcentrale) van
de raamovereenkomst voor (dringend) stabiliteitsadvies en stabiliteitsstudies’ wordt verdaagd.

BD02 – Een duurzaam Tienen
25. Akkoord met de verrekening nr. 3 voor de herinrichtingswerken Vierde Lansierslaan en herstel
Stationsplein.
26. Akkoord met de wijziging onderneming nr. 1 (verrekening nr. 1) betreffende de herstellingswerken
en betonverhardingen.
27. Akkoord met het afsluiten van een overeenkomst nominatief ingeschreven toelage 2019 voor de
organisatie van het Wereldfeest Tienen.
28. Het agendapunt ‘Samenwerkingsovereenkomst IGOdiv inzake energiehuis n.a.v. het nieuwe BVR
energie d.d. 14/12/2018 dienen de bestaande overeenkomsten vernieuwd en zal er voor de
uitvoering van een deel van de basistaken een overeenkomst met het IGS Best wonen tussen zoet
en zout gesloten worden’ wordt verdaagd.
29. Het agendapunt ‘Principieel akkoord met de testcase met betrekking tot het gebruik van
herbruikbare bekers tijdens de Vianderfeesten, Vlaanderen zingt, Sweet City Festival en Rock
Aflaat’ wordt verdaagd.
30. Het agendapunt ‘Beslissing inzake omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een
tuinhuis’ wordt afgevoerd.

AP364 – Stadskenversterking
31. Neemt kennis van het advies van de omgevingsambtenaar inzake het bouwen van een
huisartsenpraktijk en maakt dit zich eigen.
32. Neemt kennis van de adviezen van de omgevingsambtenaren inzake de omgevingsvergunningen
en maakt deze zich eigen.

BD03 – Tienen werkt
33. Akkoord met de vergunning van de inname van het openbaar domein voor doeleinden van
commercieel belang.
34. Keurt de facturen van lijst VK/Combitax/2019/1 tot en met VK/Combitax/2019/9 goed.

AP365 – Fiere interne organisatie
35. Het agendapunt ‘Vaste benoeming van een afdelingshoofd (A5a-A5b) voor de afdeling beleids- &
projectmanagement’ wordt verdaagd.
36. Keurt de gunning bij aanvaarde factuur betreffende schilder- en herstellingwerken bureel
algemeen directeur en kabinet burgemeester.
37. Het agendapunt ‘Stopzetting doorlichtingsopdracht met begeleiding en coaching bij uitvoering van
het optimalisatieplan” wordt verdaagd
38. Het agendapunt ‘Aanstelling firma voor doorlichtingsopdracht met begeleiding en coaching bij
uitvoering van het optimalisatieplan’ wordt verdaagd.
39. Akkoord met het punt van ART beteffende het princiepsakkoord tot overname van GMTA Glabbeek.
40. De lijst met bestelbons nrs. 797 tot en met 860 worden goedgekeurd.
41. Keurt de facturen van lijst nr. 84 tot en met 88 goed.
42. De facturen van lijst aanrekeningen nr. 2019/89 worden goedgekeurd.
43. De facturen van lijst aanrekeningen nr. 2019/92 worden goedgekeurd.
44. Met eenparigheid van stemmen akkoord met de tewerkstelling van jobstudenten tijdens de
paasvakantie voor de jeugddienst.

Overige punten
45. Akkoord met de aanvraag om het zwembad te gebruiken voor een zwemmeeting Tz op 12 januari
2020.
46. Akkoord met de aanvraag om het zwembad te gebruiken voor een zwemmeeting Tz op 13 oktober
2019.
47. Akkoord met de aanvraag om het zwembad te gebruiken voor een zwemmeeting Tz op 26
december 2019.
48. Akkoord met de gedeeltelijke ontheffing van de belasting op de standplaatsen op openbare
markten en wegen, dienstjaar 2019.
49. Akkoord met het leggen van een Telecomleiding in Groot Overlaar door Engie Fabricom.
50. Akkoord met de realisatie van een huisaansluiting in de O.L.V.-Ten Steenstraat door Fluvius.
51. Akkoord met het uitvoeren van telecommunicatie-uitrustingswerken aan de Diestsesteenweg door
Proximus.
52. Akkoord met het plaatsen van een ondergrondse kabel aan de Leuvenselaan door Telenet.
53. Akkoord met het vervangen van een ondergrondse kabel aan de Oorbeeksesteenweg door Telenet.
54. Akkoord met het verplaatsen van gas aan de Kliniekstraat door Fluvius.
55. Akkoord met het aansluiten van riolering in de St. Barbarastraat door Fluvius.
56. Het agendapunt ‘Plaatsen parkeerverbod Veemarkt naar aanleiding van een huwelijk’ wordt
afgevoerd.
57. Varia.

