Besluiten schepencollege 25 juni 2019

1. De notulen van het schepencollege d.d. 18 juni 2019 worden goedgekeurd.
BD01 – Iedereen thuis in Tienen
1. Akkoord met de tijdelijke politieverordening voor het plaatsen van een verkeerspaal op de hoek
van het kruispunt Nieuwe Voetweg – Jodenstraat ter hoogte van woning nr. 1.
2. Akkoord met de tijdelijke politieverordening voor het afsluiten van de Veemarkt naar aanleiding
van de festiviteiten “Oep de Koeimet 2019” op 13 en 20 juli en 24 en 31 augustus 2019.
3. Akkoord met de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de wielerwedstrijd in de Potterie
voor elites met/zonder contract op 28 september 2019.
4. Akkoord met de tijdelijke politieverordening betreffende het invoeren van een parkeerverbod in de
Boomgaardenstraat voor de Vianderfeesten op 17 augustus 2019.
5. Akkoord met de organisatie van het de potteriekoers op 28 september 2019 en met de tijdelijke
politieverordening.
6. Akkoord met de evenementenaanvraag “Wijk BBQ Villapark Grensstraat” op 8 september 2019.
7. Akkoord met de evenementenaanvraag “De Langste Eettafel” in de Huidevettersstraat op 7
september 2019.
8. Akkoord met de evenementenaanvraag “AGM 41 Clubs België” aan de Grote Markt op 12 oktober
2019.
9. Akkoord met de evenementenaanvraag “Oplinter kermis – onderdeel harmonie” aan de
Neerlintersesteenweg op 29 juni 2019.
10. Het punt “Evenementenaanvraag – opendeurdag Tiense Blussers” wordt verdaagd.
11. Akkoord met de evenementenaanvraag “Straatfeest Goossensvest” op het Martelarenplein op 17
augustus 2019.
12. Akkoord met de evenementenaanvraag “Hagelandse Gordel” aan de Oplintersesteenweg op 21 juli
2019.
13. Het punt “Evenementenaanvraag – FATAL fuif” wordt verdaagd.
14. Akkoord met de evenementenaanvraag “Kinderrommelmarkt Heldenland” aan het Martelarenplein
op 30 juni 2019.
15. Akkoord met de evenementenaanvraag “De Fietseling” op 30 juni 2019.
16. Akkoord met het afsluiten van overeenkomsten voor nominatief ingeschreven toelagen 2019.
17. Akkoord met het afsluiten van een overeenkomst voor nomitatief ingeschreven toelage 2019 met
de Seniorenraad Tienen.
18. Het ingeschreven bezwaarschrift voor de belasting op het weghalen en verwijderen van goederen
en afvalstoffen, gestort of achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen of tijdstippen, op nietreglementaire wijze of in niet-reglementaire recipiënten wordt ongegrond verklaard.
19. Neemt kennis van de besluiten van de kerkraad d.d. 13 mei 2019 van de kerkfabriek Sint-Egidius
Kumtich.
20. Neemt kennis van de besluiten d.d. 8 mei 2019 van de kerkraad van de kerkfabriek Goddelijke
Zaligmaker van Hakendover.

21. Neemt kennis van de besluiten d.d. 4 juni 2019 van de kerkraad van de kerkfabriek Goddelijke
Zaligmaker van Hakendover.
22. Neemt kennis van de besluiten van de kerkraad d.d. 13 mei 2019 van de kerkfabriek H.
Margaretha van Sint-Margriete-Houtem.
23. Het kohier der gemeentebelasting op inname openbaar domein bij bouwwerken (verhuis) deel
2/2018 wordt vastgesteld op de som van 1.425 euro en het bewust kohier wordt voor hetzelfde
bedrag uitvoerbaar verklaard.
24. Het kohier der gemeentebelasting op inname openbaar domein bij bouwwerken (PP) deel 2/2018
wordt vastgesteld op de som van 3.829 euro en het bewust kohier wordt voor hetzelfde bedrag
uitvoerbaar verklaard.
25. Het kohier der gemeentebelasting op inname openbaar domein bij bouwwerken (PP) deel 2/2018
wordt vastgesteld op de som van 675 euro en het bewust kohier wordt voor hetzelfde bedrag
uitvoerbaar verklaard.
26. Akkoord met het punt ”Belasting op het ophalen van huisvuil, dienstjaar 2018 – verzoek tot
ontheffing van belasting op handelspanden wegens stopzetting van activiteit en gebrek aan
uitwinningsmogelijkheden – artikelen 15295 en 15557”.
27. Het kohier der gemeentebelasting op inname openbaar domein bij bouwwerken (PP) deel 2/2018
wordt vastgesteld op de somv an 2.484 euro en het bewust kohier wordt voor hetzelfde bedrag
uitvoerbaar verklaard.
28. Het kohier der gemeentebelasting op inname openbaar domein bij bouwwerken (OD) deel 2/2018
wordt vastgesteld op de som van 1.572 euro en het bewust kohier wordt voor hetzelfde bedrag
uitvoerbaar verklaard.
29. Het kohier der gemeentebelasting op inname openbaar domein bij bouwwerken (OD) deel 2/2018
wordt vastgesteld op de som van 60.574,50 euro en het bewust kohier wordt voor hetzelfde
bedrag uitvoerbaar verklaard.
30. Het kohier der gemeentebelasting op inname openbaar domein bij bouwwerken (OD) deel 2/2018
wordt vastgesteld op de som van 550 euro en het bewust kohier wordt voor hetzelfde bedrag
uitvoerbaar verklaard.
31. Akkoord met het ontlenen van stoelen aan “Klassiek in de kapel”.
32. Akkoord met de verplaatsing van de beweegtuin met fitness en street workout van Bost naar de
kerk in Vissenaken.
33. Akkoord met de lijst van de goed te keuren facturen van het zwembad.
34. Akkoord met de evenementenaavraag Hap-festival 2019 in het Vianderdomein op 12, 13 en 14 juli
2019.
35. Akkoord met de lijst van goed te keuren facturen van de begraafplaatsen.
36. Akkoord met het bijkomend punt “Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van het evenement
Hoekske zingt op de Albertvest te Tienen” op 29 juni 2019.
37. Akkoord met het bijkomend punt “Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Oplinter kermis
dat plaats heeft van zaterdag 22 juni 2019 tot maandag 1 juli 2019”.
38. Akkoord met het bijkomend punt “Evenementaanvraag – Hoekske zingt” aan de Albertvest op 29
juni 2019.
39. Akkoord met het bijkomend punt “Intrekking beslissing schepencollege i.v.m. de verlenging van
een concessieovereenkomst stationsbuffet Tienen en de huurovereenkomst met OpgewekTienen
vzw d.d. 18 juni 2019 en het afsluiten van een nieuwe verlenging van de concessieovereenkomst
en huurovereenkomst met OpgewekTienen”.

40. Akkoord met het bijkomend punt “Aanvraag sluitingsdag brasserie Zomers Zoet in het
Vianderdomein”.
41. Akkoord met het bijkomend punt “Tijdelijke politieverordening voor het afsluiten van een gedeelte
van de Sint-Hubertusstraat op 29 en 30 juni 2019 ter gelegenheid van Oplinter kermis”.
42. Akkoord met het bijkomend punt “Tijdelijke politieverordening voor het organiseren van een BBQ
en optredens aan café ’t Hoekske op de Albertvest te Tienen” op 21 juli 2019.

AP 359 – Werken aan positieve beleving van de stad Tienen
1. Akkoord met het bijkomend punt “Herinrichting Grote Markt: Lot 1 Opbreken bestaand plein,
vernieuwing riolering en nieuwe pleinaanleg – goedkeuriing kwalitatieve selectie”.

BD02 – Een duurzaam Tienen
1. Akkoord met het aansluiten van de stad Tienen bij het projectvoorstel van Ecopower en
Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant om de opgelijste projecten mee te laten indienen voor subsidie in
het kader van het ELENA bij de Europese Investeringsbank.
2. Akkoord met het aansluiten van de stad T ienen bij de subsidieaanvraag van IGO div en het
indienen ervan door IGO div tot het bekomen van een subsidie voor de organisatie van de
samenaankoopformules verwijdering asbesthoudende leidingisolatie, verwijdering
asbesthoudende vloerbedekking en verwijdering asbesthoudende dak- en gevelbekleding.
3. Akkoord met het proces-verbaal van definitieve oplevering d.d. 15 april 2019 betreffende het
project ‘Onderhouds- en herstellingswerken aan wegen – vierde herhalingsopdracht” opgesteld
door de dienst openbare werken d.d. 15 april 2019.

AP364 – Stadskenversterking
1. Akkoord met de omgevingsvergunningen.
2. Neemt kennis van het advies van de omgevingsambtenaar over OMV2018104099, project
Alexianenweg en maakt dit zich eigen, de bezwaren worden ontvakelijk en deels gegrond
verklaard.
3. Verleent een gunstig advies aan het verzoek om de plannen op te maken en toezicht uit te oefenen
op de uitvoering van werken voor het verbouwen van een woning aan de Hannuitsesteenweg.

BD03 – Tienen werkt
1. Akkoord met de lijst van goed te keuren facturen.
2. Neemt kennis van het bijkomend punt “parking personeel naar aanleiding van invoering blauwe
zone”.
3. Het bijkomend punt “Vergunning van de inname van het openbaar domein voor doeleinden van
commercieel belang” wordt verdaagd.

AP365 – Fiere interne organisatie
1. Akkoord met de afname van de raamovereenkomst “Telecommunicatiediensten ten behoeve van
de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen” van de Vlaamse Gemeenschap
(opdrachtencentrale)

2. Akkoord met de aanwerving van ambulante medewerkers (D1-D3) voor de afdeling
ontmoeten&beleven – cultuurcentrum.
3. Aan de voorzitter van de gemeenteraad wordt gevraagd het punt “Ontslag van een
gemeenteraadslid” op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen.
4. Aan de voorzitter van de gemeenteraad wordt gevraagd het punt “Onderzoek geloofsbrieven
opvolger gemeenteraad” op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen.
5. Aan de voorzitter van de gemeenteraad wordt gevraagd het punt “Eedaflegging en installatie van
opvolger” op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen.
6. Aan de voorzitter van de gemeenteraad wordt gevraagd het punt “Aanpassing artikel 31§2 van het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad” op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen.
7. Akkoord met de tewerkstelling van jobstudenten tijdens de maanden juli, augustus en september
2019 voor de technische dienst.

Overige punten
1. Akkoord met het ontheffen van de belasting voor het plaatsen van een parkeerverbod naar
aanleiding van een verhuis in de Strijdersstraat.
2. Akkoord met de tijdelijke politieverordening voor het afsluiten van de Danebroekstraat.
3. Akkoord met de tijdelijke politieverordening voor het afsluiten van de Ooievaarsstraat.

Varia
1. Het punt “Strategisch project Getestreek – onderzoeksproject ‘leefbare dorpen Getestreek” – start
informatieverzaming” wordt verdaagd.
2. Akkoord met het ter beschikking stellen van twee dienstauto’s van de stad Tienen voor het vervoer
van artiesten voor junikermis 2019.
3. Akkoord met de stopzetting van het abonnement voor de dinsdagmarkt en dit met gingang vanaf 1
juli 2019.
4. Akkoord met de tijdelijke politieverordening voor het afsluiten van de Oude Kleerkopersstraat.
5. Akkoord met de tijdelijke politieverordening voor het afsluiten van de Ketelmakersstraat
(verlenging).
6. Akkoord met het bijkomend punt betreffende de kandidaatstelling van mevrouw Ine Tombeur,
schepen, als kandidaat vanuit de cluster lokale besturen voor de voorlopige zorgraad van de
Eerstelijnszone Zuidoost Hageland.
7. Akkoord met de lijst van bestelbons.
8. Akkoord met de lijst van goed te keuren facturen.

