Besluiten schepencollege 11 juni 2019

1. Het bezwaarschrift voor de belasting op het weghalen en verwijderen van goederen en afvalstoffen,
bestort of achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen of tijdstippen, op niet-reglementaire
wijze of in niet-reglementaire recipiënten wordt deels gegrond verklaard.
2. De notulen van het schepencollege d.d. 4 juni 2019 worden goedgekeurd.

BD01 – Iedereen thuis in Tienen
1. Aan de voorzitter van de gemeenteraad zal gevraagd worden om het punt “Aanvullende
politieverordening betreffende het invoeren van een blauwe zone op de parking Sint-Jorisplein en
het Industrieterrein Grijpen vanaf 1 september 2019 tot en met uitbreiding van het
bewonersparkeren” aan de agenda van de gemeenteraad van 27 juni 2019 toe te voegen.
2. Akkoord met de tijdelijke politieverordening voor het parkeervrij en verkeersvrij maken van het
Abelenhof van vrijdag 2 augustus 2019 tot zondag 4 augustus 2019 om 18 uur en dit voor de
inrichting van een speelstraat.
3. Akkoord met de tijdelijke politieverordening voor de organisatie van het buurtfeest “de langste
eettafel” op zaterdag 7 september 2019 in de Huidevettersstraat te Tienen.
4. Akkoord met de tijdelijke politieverordening in het kader van de organisatie van de Hakendoverse
feesten van 2 augustus tot en met 4 augustus 2019.
5. Akkoord met de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de wielerwedstrijd “De Grote
Stadsprijs” voor elites en beloften op 27 juni 2019.
6. Akkoord met de tijdelijke politieverordening betreffende de rommelmarkt in de Reizigersstraat en
de Beggaardenstraat op 10 augustus 2019.
7. Akkoord met de tijdelijke politieverordening betreffende het afsluiten van de Danebroekstraat.
8. Akkoord met het ontheffen van de belasting voor de inname van 3 parkeerplaatsen blauwe zone in
de Strijdersstraat Tienen.
9. Akkoord om een receptie te voorzien voor de genodigden van de algemene vergadering van AGM
41 Club Tienen 21 op zaterdag 12 oktober 2019.
10. Akkoord met de organisatie van het evenement “Dorpsfeest Goetsenhoven” op het
Goetsenhovenplein op 10 en 11 augustus 2019.
11. Akkoord met de organisatie van het evenement “Buurtfeest Demi Dony” in de Donystraat op 24
augustus 2019.
12. Akkoord met de organisatie van het evenement “360 van de Suikerstreek” in de Sporthalstraat op
7 september 2019.
13. Akkoord met de organisatie van het evenement “Pleinfeest” aan de Groenhofstraat op 24
augustus 2019.
14. Akkoord met de organisatie van het evenement “Mossel- en zomerfeesten” in de Slachthuisstraat
op 21 juli 2019.
15. Akkoord met de organisatie van het evenement “Another one bites the dust” op het grondgebied
van Tienen van 28 tot 30 juni 2019.
16. Akkoord met de organisatie van een straatfeest in het Abelenhof van 2 tot 4 augustus 2019.

17. Akkoord met de organisatie van een openingsreceptie naar aanleiding van de opening van een
nieuwe zaak op de Veemarkt van 6 tot 8 september 2019.
18. Akkoord met de organisatie van een gelegenheidscafé aan de Hof ter Mereweg en dit van 5 juli tot
7 juli 2019.
19. Akkoord met de organisatie van een wielerwedstrijd voor eliten en beloften te Oplinter op 4 juli
2019.
20. Akkoord met de organisatie van het evenement “Movie Open Air” aan het Martelarenplein op
woensdag 26 juni 2019.
21. Akkoord met de organisatie van verschillende evenementen naar aanleiding van Oplinter kermis op
29 en 30 juni 2019.
22. Akkoord met de organisatie van de wielerwedstrijd “Stadsprijs” op 27 juni 2019.
23. Akkoord met de organisatie van de Brazilian Party aan het Sint-Jorisplein op 29 juni 2019.
24. Aan de voorzitter van de gemeenteraad zal gevraagd worden om het punt “Reglement kerstmarkt
2019” aan de agenda van de gemeenteraad van 27 juni 2019 toe te voegen.
25. Akkoord met de aanvragen voor het inhuren van de graven voor de periode mei 2019.
26. Akkoord met de uitvoerbaarheidverklaring van het belastingskohier der contantbelasting voor de
iznameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit
zowel voor de huis-aan-huis-huisinzameling, inzameling op afroep, via sorteerstraten als de
inzameling op het recyclagepark deel 1/2019, dienstjaar 2019.
27. Kennis genomen van de besluiten van de kerkraad d.d. 29 april 2019 van de kerkfabriek SintGermanus.
28. Kennis genomen van de besluiten van de kerkraad d.d. 22 mei 2019 van de kerkfabriek H.H.
Petrus en Paulus Grimde.
29. De belasting op het ophalen van huisvuil, dienstjaar 2019, artikel 10473 wordt oninvorderbaar
gesteld.
30. De belasting op het ophalen van huisvuil, dienstjaar 2018, kohierartikel 15574 wordt
oninvorderbaar gesteld.
31. Akkoord met de garantieverklaring strategische participaties in de CVBA Zefier.
32. Aan de voorzitter van de raad zal gevraagd worden om het punt “Budget 2019 – wijziging nr. 1”
aan de agenda van de gemeenteraad van 27 juni 2019 toe te voegen.
33. Akkoord met de lijst van aanvragen voor toelagen voor buurtinitiatieven 2019.
34. Akkoord met de goed te keuren facturen Houtemveld en verbruik cafetaria zwembad mei 2019.
35. Het punt “Verlenging concessieovereenkomst stationsbuffet Tienen en verhuurovereenkomst met
OpgewekTienen vzw” wordt verdaagd.
36. Het 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 recipiënten wordt gedeeltelijk gegrond verklaard.
37. Aan de voorzitter van de raad zal gevraagd worden om het punt “Vaststelling plannenregister” aan
de agenda van de gemeenteraad d.d. 27 juni 2019 toe te voegen.
38. Akkoord met de goed te keuren facturen busvervoer mei 2019.
39. Akkoord met de uitbreiding van de zwemuren van de nieuwe fusieclub vanaf september 2019.

AP359 – Werken aan een positieve beleving van de stad Tienen
1. Akkoord met de gunning van de raamovereenkomst ongeregeld busvervoer.
2. Akkoord met de gunning voor de aankoop van ICT-materiaal voor ART (afdeling beeldende en
audiovisuele kunsten).
3. Akkoord met de opstart van de procedure en de lijst van de uit te nodigen kandidaten voor de
aankoop van muzieksoftwareprogramma’s (Ableton) voor ART (afdeling beeldende en audiovisuele
kunsten).
4. Akkoord met de werken door Fluvius voor het aansluiten van riolering in de Lindevelstraat.
5. Akkoord met de werken door De Watergroep voor het aanpassen van het waterdistributienetwerk
langs de Diestsesteenweg.
6. Akkoord met de werken door Telenet voor het plaatsen van een ondergrondse kabel aan de
Veemarkt.
7. Akkoord met de werken door Telenet voor het plaatsen van een ondergrondse kabel aan de
Diestsesteenweg.

BD02 – Een duurzaam Tienen
1. Principieel akkoord om in te steppen in de open oproep van de provincie Vlaams-Brabant voor
projecten subsidieretentie – betaalbaar en energiezuinig renoveren.
2. Het punt “Brief van Ecowerf betreffende evaluatie DifTar-tarieven en voorstel tot herziening (vanaf
2020) wordt verdaagd.

AP 363 – Duurzaam werken aan morgen
1. Het punt “Aankoop herbruikbare bekers in het kader van de testcase – aanvaarde factuur” wordt
verdaagd.

AP 364 – Stadskernversterking
1. Akkoord met de omgevingsvergunningen.

BD03 – Tienen werkt
1. Akkoord met het afleveren van een vergunning voor de inname van openbaar domein voor
doeleinden van commercieel belang.
2. Aan de voorzitter van de raad zal gevraagd worden het punt “Interleuven: bijzondere algemene
vergadering van 11 september 2019 – bespreking agenda en vaststellen van het mandaat” op de
agenda van de gemeenteraad van 27 juni 2019 te plaatsen.
3. Aan de voorzitter van de raad zal gevraagd worden het punt “Wijziging organogram stad en OCMW
Tienen” op de agenda van de gemeenteraad van 27 juni 2019 te plaatsen.
4. Akkoord met de samensmelting van de huidige beheerscomités 3 Tommen en FFH tot het
Overkoepelend beheerscomité.

AP365 – Fiere interne organisatie

1. Akkoord met de stageaanvraag voor de dienst burgerzaken.
2. Akkoord met de aanwerving van ambulante redders (D1-D3) voor de afdeling Vrije Tijdszaken –
dienst sport.
3. Akkoord met de plaatsing van een promobus op het ceremonieplein op de Grote Markt voor de
ART.
4. Akkoord met het bijkomend punt betreffende de aanstelling van een contractueel deskundige (B1B3) voor de afdeling ontmoeten en beleven – dienst jeugd ter vervanging van een afwezig
personeelslid.
5. Akkoord met het bijkomend punt betreffende een contractuele betrekking van deskundige
informatica (B1-B3) voor de afdeling Beleids- & Projectmanagement – dienst informatica –
verlenging van de sollicitatietermijn.
6. Akkoord met het bijkomend punt betreffende een contractuele betrekking van ingenieur openbare
werken en infrastructuur (A1a-A3a) voor de afdeling technische dienst – verlenging van de
sollicitatietermijn.
7. Neemt kennis van het bijkomend punt betreffende de kandidaturen voor de statutaire betrekking
van afdelingshoofd A5a-A5b voor de afdeling technische dienst.
8. Neemt kennis van het bijkomend punt betreffende de kandidaturen voor de contractuele
betrekking van redder (D4) voor de afdeling ontmoeten en beleven – dienst sport.

Overige punten
1. Aan de voorzitter van de raad zal gevraagd worden het punt “Gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening (Gecoro): vaststelling maatschappelijke geledingen” op de agenda van de
gemeenteraad van 27 juni 2019 te plaatsen.
2. Aan de voorzitter van de raad zal gevraagd worden het punt “Ruilverkaveling Willebringen – Plan 3:
betreffende de nieuwe en af te schaffen wegen en waterlopen – advies ingevolge het onderzoek
“de commodo et incommodo” (art. 70)” op de agenda van de gemeenteraad van 27 juni 2019 te
plaatsen.
3. Aan de voorzitter van de raad zal gevraagd worden het punt “Goedkeuring wegenisdossier
(OMV_2019014385) – Ruilverkaveling Willebringen – wegen deel 3” aan de agenda van de
gemeenteraad van 27 juni 2019 toe te voegen.
4. Aan de voorzitter van de raad zal gevraagd worden het punt “Goedkeuring wegenisdossier
(OMV_2019013567) – Ruilverkaveling Willebringen – fietspad B, E en wachtbekken” aan de
agenda van de gemeenteraad van 27 juni 2019 toe te voegen.
5. Akkoord met een gedeeltelijke ontheffing van de belasting op de standplaatsen op openbare
markten en wegen, dienstjaar 2018.
6. Akkoord met het vernieuwen van de openbare verlichting op het sint-Jorisplein ter hoogte van het
vrijetijdscentrum (theatercafé) door Fluvius.
7. Aan de voorzitter van de raad zal gevraagd worden om het punt “Overeenkomst uitbreiding
Academie Regio Tienen te Lubbeek” op de agenda van de gemeenteraad van 27 juni 2019 te
plaatsen.
8. Aan de voorzitter van de raad zal gevraagd worden om het punt “Overeenkomst uitbreiding
Academie Regio Tienen te Glabbeek” op de agenda van de gemeenteraad van 27 juni 2019 te
plaatsen.
9. Akkoord met de mededeling aan de voorzitter van de punten voor de agenda van de gemeenteraad
van 27 juni 2019.

10. Akkoord met de varia.
11. Akkoord met de lijst van de bestelbons.
12. Akkoord met de lijst van de facturen.

