VERSLAG
VERGADERING COMMISSIE 1
VAN DONDERDAG 20 MEI 2021 TE 19:30 UUR
digitaal

Aanwezig: Moelans Paul - voorzitter
Wilfried Sylverans, Segers Peter, El Yakhloufi Achraf, Der Kinderen Annemie, Dierckx Jeff, Van Lommel
Reccino, Peter Janssens, Debondt Luc, Van Litsenborg Guy, Voordeckers Bart, Schafraet Wout – raadsleden
Paul Van Miert – burgemeester
Francis Stijnen - schepen
Van Rompuy Jan - commissiesecretaris
Verontschuldigd:
Waren eveneens aanwezig
Jan Van Steenbergen – raadslid,
Roger Leys – korpschef lokale politie,
Dorien Bols – Gas-ambtenaar,
Jef Bertels – facility,
Eric Pelckmans – financiën,
Publiek,
Pers.
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Voorzitter Paul Moelans vraagt om de tekst in verband met de vraag van Peter Janssens voor het plaatsen van
extra vuibakken bij de picknicktafels wat aan te passen. Niet elke vuibak trekt extra vuilnis aan maar wel
‘meestal’.
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd mits deze aanpassing.
Wijzigingen UGP
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geven Roger Leys en Dorien Bols toelichting bij dit punt.
Peter Segers merkt op dat bij het bijgevoegde plan in het bundel nergens sprake is of aanduiding van het
Stashart en vraagt om dit toch duidelijk aan te geven op het plan.
Aanvaarding kosteloze overdracht deelperceel Jan Breydelstraat voor opname in openbaar domein
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Paul Van Miert toelichting bij dit punt.
Aanvaarding kosteloze overdracht voor algemeen nut van wegenis- en infrastructuurwerken Raamveld
naar openbaar domein
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Paul Van Miert toelichting bij dit punt.
Bouw en renovatie van nieuwe bibliotheek en stadsarchief - voorlopige oplevering, min- en meerwerken
en dading Vanhout Bilzen
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Jef Bertels toelichting bij dit punt.
Reccino Van Lommel vraagt wat de reden is waarom de aannemer de termijn niet gehaald heeft.
De aannemer bracht enerzijds de coronacrisis aan. Dit kon weerlegd worden door de juridische dienst
van IOK. Anderzijds bracht de aannemer aan dat er één hoofdaannemer werd aangesteld. Nadien werd
het geheel verdeeld in vijf loten, elk met een eigen aannemer. Ook dat kon weerlegd worden.
Vanuit de pers werd gevraagd of het juist is dat een boom verwijderd werd omdat deze op de rooilijn zou gestaan
hebben.
Schepen Francis Stijnen deelt mee dat de boom inderdaad verwijderd werd maar dat een nieuwe boom
in de buurt zal gezet worden met een plaatje erbij dat verwijst naar Koning Boudewijn.
Schepen Francis Stijnen wenst de amtenaren proficiat voor hun inzet en werkzaalheden voor het opvolgen van dit
dossier. Ook financieel werd dit dossier perfect afgehandeld en de keuze van de dading was beter dan een
mogelijk juridisch gevecht waar niemand iets aan had en alleen maar geld zou gekost hebben.
Jaarrekening 2020 Kerkraden
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Eric Pelckmans toelichting bij dit punt.
Samenvoeging parochies Sint-Pieter en Heilig Hart
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Eric Pelckmans toelichting bij dit punt.
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Opheffing vanaf het aanslagjaar 2021 van het belastingreglement op gaanpaden
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Eric Pelckmans toelichting bij dit punt.
Reccino Van Lommel vraagt hoe hij de financiële implicaties hiervan zijn.
Schepen Francis Stijnen verduidelijkt dat er nog zeer weinig plaatsen zijn zonder stoep en bij nieuwe
projecten de aannemer instaat voor degelijke stoepen.
Reccino Van Lommel vraagt wat dit gemiddeld per jaar betekent.
Er zijn geen dossiers meer sinds 2015.
Bart Voordeckers vindt de afschaffing een goede zaak en vraagt om een overzicht te krijgen van waar de
verhaalbelasting nog werd toegepast en voor welk bedrag.
De laatste verhaalbelasting werd opgenmaakt in 2015 voor stukjes gaanpaden in de Schorvoortstraat,
Oude Dijk, Waterheidestraat, Welvaartstraat en Wolfjagerstraat en bedroeg 66.826 euro waarvan er
vanaf nu tot en met 2024 nog ongeveer 2.000 euro per jaar moet afbetaald worden door een 25-tal
eigenaars die opteerden voor een jaarlijkse afbetaling.
Punten agenda Gemeenteraad en Raad Maatschappelijk Welzijn
Subsidiereglement voor parochie- en ontmoetingszalen
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft schepen Francis Stijnen toelichting bij dit punt.
Algemene vergadering Cipal
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft schepen Francis Stijnen toelichting bij dit punt.
Algemene vergadering van Ika
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft schepen Francis Stijnen toelichting bij dit punt.
Reccino Van Lommel vraagt of de reserves dan oneindig zijn.
Schepen Francis Stijnen deelt mee det deze niet oneindig zijn maar het exacte bedrag moet opgevraagd
worden.
Reccino Van Lommel vraagt of alle gemeenten dan akkoord moeten zijn met de kapitaalsverhoging.
Schepen Francis Stijnen verduidelijkt dat wanneer een gemeente niet meedoet, het intekenen door
andere gemeenten kunnen overgenomen worden.
Schepen Francis Stijnen deelt mee dat volgend punt ook nog op de agenda van de gemeenteraad komt:
Maatregelen verminderen belastingdruk n.a.v. economische impact coronavirus aanslagjaar 2021. Het gaat meer
bepaald over: de belasting op terrassen wordt niet geïnd voor het aanslagjaar 2021, de retributie op de
standgelden voor de openstelling van kermisattracties op het openbaar domein wordt niet geïnd voor de
augustuskermis 2021 en de retributie op de tijdelijke inname van het openbaar domein, het ontlenen van
materialen en het verlenen van toelatingen bij evenementen wordt niet geïnd voor de dossierkost, de inname
openbaar domein en de ontlening van materialen (uitgezonderd de podiumwagen en technische prestaties) van
juni t.e.m. december 2021.
Reccino Van Lommel verwijst naar vorige commissie waar de schepen gezegd had dat verder gewerkt wordt aan
Turnhout Kermis. Hij vraagt of de kermis nu zal doorgaan gezien de versoepelingen.
Schepen Stijnen denkt van wel als alles meevalt. Vanaf 1 augustus gelden er in principe geen beperkte
maatregelen meer voor kermissen, maar alle details zijn nog niet helemaal duidekijk.
Uit het college
Burgemeester Paul Van Miert verwijst naar de vraag van TIM op de voorbije gemeenteraad betreffende het
bedrag van naamsverandering voor transgenders. Het college is akkoord om voor transgenders niets aan te
rekenen en zal hieroor weldra een aangepast reglement aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorleggen.
Burgemeester Paul Van Miert deelt mee dat de vaccinatie nu op kruissnelheid zit. Momenteel komen er veel
vragen met betrekking tot het komende voetbalgebeuren. Een groot scherm op de Markt omwille van corona zal
niet mogelijk zijn maar binnen de regels zal getracht worden om voetbal te kunnen kijken. Momenteel is daar ook
contact over met de horeca.

Jan Van Rompuy
Commissiesecretaris

Verslag vergadering Commissie 1 van 20 mei 2021

Niet goedgekeurde versie – vertrouwelijk te behandelen

2/2

Met opmerkingen [VRJ1]:

