Besluiten schepencollege 27 augustus 2019

1. De notulen van het schepencollege d.d. 16 augustus 2019 worden goedgekeurd.

BD01 – Iedereen thuis in Tienen
1. Aan de voorzitter van de gemeenteraad zal worden gevraagd het punt ‘Aanvullende
politieverordening betreffende het invoeren van alternerend parkeren in de Potterijstraat in het
gedeelte tussen de Moespikstraat en de Groenstraat’ op de agenda te plaatsen.
2. Aan de voorzitter van de gemeenteraad zal worden gevraagd het punt ‘Aanvullende
politieverordening betreffende het aanbrengen van parkeervakken in de Sint-Martinusstraat te
Tienen’ op de agenda te plaatsen.
3. Akkoord met de aanvullende politieverordening betreffende het aanbrengen van een gele
onderbroken streep in de Oude Weg.
4. Akkoord met een aanvullend politiereglement betreffende het aanbrengen van een parkeerplaats
voor gehandicapten in de Hollestraat.
5. Aan de voorzitter van de gemeenteraad zal worden gevraagd het punt ‘Aanvullende
politieverordening: aanbrengen van een verdrijvingsvlak in de Wijnmeersstraat t.h.v. het kruispunt
met de Sint-Hubertusstraat’ op de agenda te plaatsen.
6. Akkoord met het aanvullend politiereglement betreffende het aanbrengen van een parkeerplaats
voor gehandicapten in de St.-Martinusstraat.
7. Akkoord met de tijdelijke politieverordening n.a.v. de organisatie van de T-Run op zaterdag 7
september 2019 te Vissenaken.
8. Akkoord met de tijdelijke politieverordening n.a.v. de nazomertochten op 12 september 2019 in en
rond Kumtich.
9. Akkoord met de tijdelijke politieverordening betreffende het verplaatsen van de vrijdagmarkt op 30
augustus en 6 september 2019.
10. Akkoord met het afsluiten van een vrijwilligersovereenkomst voor vrijwilligers tijdens de
zomervakantie 2019.
11. Aan de voorzitter van de gemeenteraad zal worden gevraagd het punt ‘Budget OCMW 2019 –
Wijziging nr. 1 – Goedkeuring’ op de agenda te plaatsen.
12. Akkoord met de uitvoerbaarverklaring van een belastingskohier der belasting op
stedenbouwkundige inlichtingen juni 2019 voor het dienstjaar 2019.
13. Akkoord met de oninvorderbaarstelling van een belasting op tijdelijke inname van het openbaar
domein bij bouwwerken, artikel 47, dienstjaar 2019.
14. Aan de voorzitter van de gemeenteraad zal worden gevraagd het punt ‘Kerkfabriek H. Margaretha
St.-Margriete-Houtem: budget 2019: budgetwijziging nr. 1 – kennisname’ op de agenda te
plaatsen.
15. Akkoord met de uitvoerbaarverklaring van een belastingskohier der belasting op het weghalen van
afval, gestort op niet voorziene plaatsen deel 2/2019, dienstjaar 2019.
16. Kennisname van de notulen van de kerkraad van kerkfabriek H. Margaretha van St.-MargrieteHoutem.
17. Akkoord met de uitvoerbaarverklaring van een belastingskohier der belasting op verspreiding
publiciteit < 100gr. 1 kw 2019.

18. Akkoord met de uitvoerbaarverklaring van een belastingskohier der belasting op reclameborden
2019, dienstjaar 2019.
19. Akkoord met de uitvoerbaarverklaring van een belastingskohier der belasting op verspreiding van
publiciteit 1-bladig A4 1kw 2019.
20. Het agendapunt ‘Site Nelissen’ wordt verdaagd.
21. Verlenen van toelating voor de organisatie van het evenement ‘Oeleboelefuif 2019’.
22. Verlenen van toelating aan OpgewekTienen voor het gebruik van de reuzen voor verschillende
gelegenheden.
23. Het agendapunt ‘CRTienen cultuurraad: gebruik van de zalen van het vroegere Suikermuseum en
de vraag voor assistentie bij de organisatie van een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog’
wordt verdaagd.
24. Akkoord met de lijst der aanvragen voor het inhuren van graven voor de periode juli 2019.
25. Akkoord met de gegrond verklaring van een ingediende bezwaarschrift inzake de belasting op het
weghalen en verwijderen van goederen en afvalstoffen, gestort of achtergelaten op daartoe niet
voorziene plaatsen of tijdstippen.
26. Akkoord met de organisatie van de initiatieven die de diensten evenementen, jeugd en preventie
voorstellen als beloning voor het behalen van goud door alle basisscholen van Tienen en
Hoegaarden.
27. Akkoord met het afsluiten van een vrijwilligersovereekomst voor vrijwilliger-voorlezers voor het
project ‘Boekenstoet’.
28. Akkoord met de lijst van goed te keuren facturen van het zwembad voor de maand juli.
29. Akkoord met de tijdelijke politieverordening aangaande het aanbrengen van een tijdelijke
oversteekplaats voor voetgangers in de ambachtenlaan t.h.v. het kruispunt met de
Piepelboomstraat.

BD02 – Een duurzaam Tienen
1. Akkoord met de opstelling van de laadinfrastructuur en de bijhorende signalisatie ter plaatse van
het laadpunt ‘Kapucijnenplein’.
2. Principieel akkoord met deelname aan het project Natuur- en Landschapsploegen 2020 – 2025.
3. Akkoord om op 18 oktober 2019 tijdens een gezamenlijk officieel ondertekeningsmoment in
Leuven het Klimaatengagenemt Vlaams-Brabant te ondertekenen.
4. Het agendapunt ‘Interesse opmaak Sustainable Energy and Climate Action Plan, kortweg SECAP
(gemeentelijk energie- en klimaatactieplan) door provincie Vlaams-Brabant’ wordt verdaagd.
5. Akkoord om deel te nemen aan de week van de Handhaving in de week van 30 september tot 6
oktober 2019.
6. Kennisname van een persmoment op 17 september 2019 om 18u ter inleiding van de Week van
de Duurzame Gemeente.
7. Akkoord met de niet-aankoop van een perceel gelegen in het Galgeveld.
8. Akkoord met de aanstelling van een notaris voor de opmaak en het verlijden van een akte recht
van erfpacht voor de stadsserre.

AP364 – Stadskenversterking
1. Akkoord met de lijst van de omgevingsvergunningen.

BD03 – Tienen werkt
1. Het agendapunt ‘Afbakening kernwinkelgebied’ wordt verdaagd.
2. Akkoord met het toekennen van een vergunning van de inname van het openbaar domein voor
doeleinden van commercieel belang.
3. Akkoord met het toekennen van een vergunning van de inname van het openbaar domein voor
doeleinden van commercieel belang.
4. Akkoord om niet vrijwillig tussen te komen in de procedure van de gemeente Londerzeel tegen een
aantal brandweerlieden i.v.m. de uitbetaling van allerhande prestaties.
5. Aan de voorzitter van de gemeenteraad zal worden gevraagd het punt ‘Jaarrekening 2018 OCMW –
Goedkeuring’ op de agenda te plaatsen.
6. Akkoord met het afsluiten van een overeenkomst m.b.t. de toekenning en uitbetaling van een
toelage aan de Patriottische Verbroedering van Veteranen 40-45 voor 2019.
7. Akkoord met het afsluiten van een overeenkomst m.b.t. de toekenning en uitbetaling van een
toelage aan de Verbroedering van Oudstrijders 14-18 ---- 40-45 voor 2019.
8. Aan de voorzitter van de gemeenteraad zal worden gevraagd het punt ‘Overeenkomst met
Cultuurconnect m.b.t. de aansluiting op het eengemaakt bibliotheeksysteem en de
gemeenschappelijke infrastructuur voor openbare bibliotheken’ op de agenda te plaatsen.

AP365 – Fiere interne organisatie
1. Akkoord met de aanstelling van een contractueel personeelslid ter vervanging van een
personeelslid langdurig afwezig wegens ziekte.
2. Akkoord om beroep te doen op de raamovereenkomst voor de opdracht ‘Leveren en plaatsen van
werkplekken en vergadertafels’, afgesloten door de Vlaamse overheid in hoedanigheid van
aankoopcentrale.
3. Akkoord met de aanstelling van een contractueel personeelslid ter vervanging van een
personeelslid langdurig afwezig wegens ziekte.
4. Akkoord met de toewijzing van de opdracht ‘Vernieuwen van de bestaande dakbedekking van het
stadhuis(gedeelte raadzaal)’.

Overige punten
1. Het agendapunt ‘Vergunning 11 geveltuintjes stationsbuurt’ wordt verdaagd.
2. Het agendapunt ‘Aanvraag geveltuintje’ wordt verdaagd.
3. Akkoord met de aanduiding van vertegenwoordigers van de stad in de G30.
4. Verlenen van toelating aan Telenet om werken uit te voeren langs de Wulmersumsesteenweg.
5. Het agendapunt ‘Aanvraag van de heer Carl Vandenbroeck (Charlies Kip) om à la minute (ter
plaatse) hoevekippen en andere grillspecialiteiten te mogen bakken en braden op de
dinsdagmarkt’ wordt verdaagd.

6. Het agendapunt ‘Eerste editie van de Dag van de Zondagsmarkt op 22 september 2019’ wordt
verworpen.
7. Verlenen van toelating aan De Watergroep om werken uit te voeren langs de Dreefstraat.
8. Akkoord om een lijst bemerkingen te bezorgen aan De Lijn als feedback voor hun voorstel van
‘kernnet’ en ‘aanvullend net’.
9. Verlenen van toelating aan Fluvius om werken uit te voeren langs de Kerkomstraat.
10. Verlenen van toelating aan Fluvius om werken uit te voeren langs de Viaductstraat.
11. Verlenen van toelating aan Fluvius om werken uit te voeren langs de Putstraat.
12. Verlenen van toelating aan Fluvius om werken uit te voeren langs het Goetsenhovenplein, de
Kalsterstraat, de Mysteriestraat, de Pitsaertstraat, de Merodestraat, de De Baroniestraat en de
Geldenakensestraat.
13. Akkoord met het verplaatsen van de vrijdagmarkt van 6 augustus 2019 omwille van de VEGAPautoshow.
14. Verlenen van toelating aan Telenet om werken uit te voeren langs de St.-Pietersstraat.
15. Behandelen van de variapunten.
16. Akkoord met de lijst van de bestelbons.
17. Akkoord met de lijst van goed te keuren facturen.

