Commissie 1
Notulen

Zitting van 16 september 2021

Samenstelling:
Aanwezig:
De heer Paul Moelans, voorzitter; de heer Paul Van Miert, burgemeester; de heer Francis Stijnen, schepen;
mevrouw Annemie Der Kinderen, raadslid; de heer Achraf El Yakhloufi, raadslid; de heer Peter Segers, raadslid; de
heer Luc Debondt, raadslid; de heer Guy Van Litsenborg, raadslid; de heer Reccino Van Lommel, raadslid; de heer
Peter Janssens, raadslid; de heer Bart Voordeckers, raadslid; mevrouw Pauline Ceusters; de heer Wilfried
Sylverans;
Mevrouw Charlotte Verboven, secretaris.
Zijn eveneens aanwezig:
De heer Jan Van Steenbergen, raadslid.
Verontschuldigd:
De heer Wout Schafraet, raadslid

16 september 2021 19:30 - De voorzitter opent de openbare zitting

1.

Goedkeuring verslag vorige vergadering
GOEDGEKEURD

Notulen
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd.
Schepen Stijnen zou nog graag Jan Van Rompuy bedanken voor de jarenlange samenwerking en goede
verslaggeving. Een welgemeende proficiat en dank je wel van de ganse commissie.

2.

Toelichting subsidiereglementen: opheffing van huidig Stimuleringsfonds en invoering vernieuwd
Stimuleringsfonds en Fonds voor imagoversterkende evenementen.
GOEDGEKEURD

Toelichting
Opheffing, vanaf 01/01/2022, van het subsidiereglement Stimuleringsfonds evenementen met lokale en regionale
uitstraling met focus op diversiteit, sociale cohesie en/of kindvriendelijkheid
In het kader van het nieuwe bestuursakkoord en het meerjarenplan 2020 - 2025 was een evaluatie en vernieuwing
van het bestaande reglement aangewezen.
Met ingang van 01 januari 2022 zal het bestaande reglement vervangen worden door twee nieuwe reglementen
waarbij het ene de focus legt op het stimuleren van ontmoeting en sociale cohesie en het andere op de regionale
uitstraling van de stad en de fierheid van de inwoners. De essentie van het bestaande reglement wordt overgenomen
en tegelijk aangevuld en versterkt door het tweede reglement.
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Notulen
Aan de hand van een ppt geeft Filip De Roover toelichting bij dit punt.
Vanuit het publiek komt de vraag of er rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid voor mensen met
beperkingen.
Filip De Roover meldt dat er rekening gehouden wordt in de breedste zin van het woord
'beperkingen'. Dus niet alleen worden er drempels zo veel als mogelijk weggewerkt, maar er wordt ook ingezet om de
evenementen zo veel als mogelijk gratis te maken of aan te bieden aan zeer democratische prijzen.

3.

Audio - Verslag vorige algemeen vergadering, jaarrekening 2020 en toetreding nieuwe leden
GOEDGEKEURD

Toelichting
Toelichting bij de volgende drie punten van Audio die geagendeerd staan op de gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn:
- kennisname verslag algemene vergadering 18 december 2020 met o.m. opvolgingsrapportering eerste semester
2020 en aanpassing meerjarenplan 2020-2025
- goedkeuring jaarrekening 2020
- goedkeuring toetreding nieuwe leden
Notulen
Aan de hand van een ppt geeft Els Geudens toelichting bij dit punt.

4.

Aanpassing retributiereglement op administratieve prestaties
GOEDGEKEURD

Toelichting
De retributie voor het wijzigen van een voornaam wordt verlaagd van 490 euro naar 150 euro. Voor het wijzigen van
een voornaam van een transgender wordt de retributie verlaagd van 49 euro naar 15 euro.
Notulen
Aan de hand van een ppt geeft Nathalie Vermeulen toelichting bij dit punt.
Reccino Van Lommel meldt dat hij/zijn partij een gemeenteraadsamendement zal insturen voor het verschil in
tarificatie. Hij wendt het gelijkheidsbeginsel aan. Hij vindt dat iedereen evenveel moet betalen ongeacht de reden
hiervan. In vergelijking met andere centrumsteden is dit een fors bedrag en stelt dan ook voor: 0 euro voor
iedereen.
Burgemeester Van Miert begrijpt die redenering, maar we moeten begrip tonen voor alle situaties waarin mensen
terechtkomen. Er moet een verschil gemaakt worden tussen de verandering van naam om medische en/of
psychische redenen en omdat ze de gekregen voornaam niet mooi vinden.
Voor de retributie werd gekeken naar wat de omliggende gemeenten vragen.
Reccino Van Lommel pikt hierop in en zegt dat er inderdaad begrip moet zijn voor elke situatie en niet enkel
die van transgenders zoals bijvoorbeeld pestgedrag van de voornaam, psychische problemen, .... Vastpinnen
op 1 reden is niet correct om hier een maatschappelijk verschil voor te maken.
Luc Debondt doet een voorstel: 0 euro voor iedereen die zijn/haar voornaam wil veranderen. De reden voor de
verandering mag geen invloed hebben op het tarief dat wordt gehanteerd.
Bart Voordeckers sluit zich hierbij aan.
Hij vergelijkt het tarief met deze van andere centrumsteden zoals Hasselt, Antwerpen, Leuven, ... waar men ook
het nultarief hanteert en begrijpt niet waarom er gekozen werd voor een benchmark met de omliggende
gemeenten als men zich steeds met andere centrumsteden wil vergelijken.
Pauline Ceusters voegt hier aan toe dat men in voornoemde centrumsteden de naam wel kan weigeren.
Burgemeester Van Miert meldt dat ze alles in overweging hebben genomen, maar hij meent dat de administratieve
prestaties van de dienst ook vergoed moeten worden. Voor andere documenten moet er ook betaald worden.
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We hebben naar de omliggende gemeenten gekeken en daar wordt over het algemeen 15 euro genomen
voor verandering o.w.v. transgenders en 150 euro voor een gewone procedure voor verandering. Hij
benadrukt nog dat het hier niet over een veelvuldigheid gaat.

5.

Toelichting Begijnhof naar aanleiding van de vragen van gemeenteraadslid Jan Van Steenbergen
GOEDGEKEURD

Toelichting
Naar aanleiding van de vragen van gemeenteraadslid Jan Van Steenbergen zal er een toelichting gehouden worden
over het Begijnhof door Kristoff Wouters, directeur Facility Management.
Notulen
Aan de hand van een ppt licht Kristoff Wouters dit punt toe.
Jan Van Steenbergen stelde de vraag om dit alles blijvend onder de aandacht te houden. Voor de schrijn- en
schilderwerken werd in 2018 een subsidie aangevraagd. Echter is dit een probleem dat zich al veel langer stelt en
de noden (en dus ook de bedragen) zullen alleen maar stijgen. Voor de Leeuwerick samen met de hoofdpoort
moet dringend een oplossing komen, al is het dan voorlopig maar oplapwerk om te beschermen. Momenteel staat
er geen hekwerk rond de vijver. Maar was dit initieel niet voorzien? Voor de ontwikkeling van het Beggaplein:
misschien best participeren met het Begijnhof. Hij bedankte Kristoff voor het uitgebreide overzicht en was positief
verrast dat de grote poort van binnen naar buiten werkt.
Schepen Stijnen meldt dat er erg wordt ingezet op het onderhoud van de panden. Hij merkt nog op dat erfgoed
zijn waarde heeft, maar brengt ook veel kosten met zich mee. Wat de leegstaande
panden betreft: er moet eerst de vraag gesteld worden aan Erfgoed wat er allemaal mag veranderd worden en met
welke materialen dit moet gebeuren. Dit is een proces van lange adem maar wel belangrijk voor de historische
waarde.
Jan Van Steenbergen vraagt nog of Unesco dan niet gebruikt kan worden als drukkingsmiddel om de subsidie sneller
te bekomen. Hij verwijst tevens naar de vraag 'wanneer de subsidie werd ingediend' en dat hij daarover nog geen
antwoord heeft gekregen.
Schepen Stijnen zegt dat er rond Erfgoed geen regelgeving bestaat. Wat betreft de subsidie voor het schrijnwerk:
eind 2016 werd er opdracht gegeven aan ARAT (architectenbureau). In vergelijking met andere dossiers die zij
ontvangen, is ons dossier klein bier. Nadat het dossier werd ingediend, heeft Erfgoed gevraagd het dossier te
herschrijven/herwerken en opnieuw terug in te dienen, wat er voor gezorgd heeft dat het langer geduurd heeft dan
verwacht.

6.

GAS-bemiddeling: Hernieuwing samenwerkingsovereenkomsten partnergemeenten
GOEDGEKEURD

Toelichting
Om ervoor te zorgen dat voor wat betreft de GAS-bemiddeling voor iedere partnergemeente van Stad Turnhout een
evenwichtige kostenafrekening kan worden gemaakt, dienen de samenwerkingsovereenkomsten te worden
aangepast. De meerkost (bovenop de subsidie van 53 600 euro) wordt met de nieuwe overeenkomsten bepaald op
basis van het aantal behandelde dossiers in verhouding tot het totaal aantal dossiers en niet meer op basis van het
bevolkingsaantal. Deze aanpassing geeft een eerlijkere weerspiegeling van de werkelijke tijdsbesteding per dossier.
Notulen
Aan de hand van een ppt geeft Marco Netten toelichting bij dit punt.
Bart Voordeckers vraagt wat de percentages zullen zijn na de nieuwe overeenkomst.
Marco Netten zegt dat dit moeilijk te voorspellen is.
Bart Voordeckers vraagt om een totaal overzicht te krijgen, want bedragen zeggen meer dan percentages. Dit zal bij
het verslag worden bijgevoegd.

7.

Meerjarenplan 2020-2025 van Stad, OCMW en AGB Turnhout: rapportering eerste helft 2021
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GOEDGEKEURD
Toelichting
De inhoudelijke en financiële rapportering van de eerste helft van 2021 over het meerjarenplan 2020-2025 van de
Stad OCMW en AGB Turnhout worden ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad.
Notulen
Aan de hand van een ppt geeft Joris Van Gool toelichting bij dit punt.

8.

Verwerving voor algemeen nut van grondstroken aan de Slagmolenstraat 95 ikv ontlasting
Schorvoortloop
GOEDGEKEURD

Toelichting
De Slagmolenstraat wordt voorzien van riolering. Tegelijk wordt er van deze werken gebruik gemaakt om de
fietspaden en de verkeersveiligheid te verbeteren. De raad gaat akkoord met de voorgestelde voorwaarden van
grondverwerving.
Notulen
Aan de hand van een ppt geeft burgemeester Van Miert toelichting bij dit punt.

9.

Vraag van raadslid van raadslid Luc Debondt: Financiële steun slachtoffers watersnood
GOEDGEKEURD

Indiener(s)
Luc Debondt, raadslid.
Notulen
Burgemeester Van Miert geeft toelichting bij dit punt.
Zowel binnen als buiten de stadsgrenzen zijn er vanuit Turnhout acties ondernomen, zowel door de Stad als
bestuur als door enkele inwoners.
Burgemeester Van Miert heeft een persoonlijke mail naar de burgemeester van Pepinster gestuurd met de vraag
waarmee wij hen konden helpen/wat hun behoeften op korte en langere termijn zijn, waar (onze) hulp op dit
moment het hardst nodig is. Want het kan niet de bedoeling zijn om zomaar 45 000 euro op de rekening van
Pepinster te storten.
Om de scholen en leraren alvast terug op te starten, werden er laptops en beamers bezorgd die wijzelf nog in stock
hadden.
Schepen Op de Beeck en Dirk Vanhaute zijn op bezoek in Trooz geweest en waren zwaar onder de indruk. Zij
hebben daar ook nog eens de vraag gesteld welke logistieke ondersteuning wij konden bieden. Hieruit
kwamen 2 'projecten' naar boven:
1) de heropbouw van het gemeenschapscentrum, waarin o.a. de sporthal gehuisvest is en dat dienst zal doen
voor allerhanden organisaties. Hier zullen inwoners ook hun intrek kunnen innemen tijdens de winter als hun
huizen nog niet heropgebouwd zouden zijn.
Er zijn reeds verschillende bouwbedrijven vanuit de Kempen mee op de kar gesprongen om de heropbouw te
realiseren voor o.a. aansluiten van gas en elektriciteit, rioleringswerken, ... Er zal een kader gecreëerd moeten
worden om vrijwilligers te sturen.
2) de heropbouw van het gemeentehuis, zowel structureel als logistiek. De administratie ligt daar letterlijk volledig
op straat.
Verschillende omliggende gemeenten scharen zich mee achter het initiatief, welk gecoördineerd zal
worden vanuit de Stadsregio.
Tegelijkertijd werd het initiatief "1000 handen" door de vereniging Frakstok opgestart om de inwoners van Trooz
materiele hulp te bieden, zoals kledij, speelgoed, pampers, ...
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Reccino Van Lommel vindt het inderdaad ook beter om materiele hulp te bieden dan financiële. Hij merkt echter op
dat de hulp voorlopig niet doorstroomt naar de mensen en dat de hogere overheden ook niet optreden. Hij was
opgetogen om te zien dat er vanuit Turnhout acties door burgers werden opgezet. De aanwezigheid van een
Turnhoutse politicus die van één van de burgeracties foto's getrokken en gepost zou hebben op sociale media,
heeft hen echter wel tegen de borst gestoten. Hij vindt het niet oké dat dit politiek getint werd.
Burgemeester Van Miert bevestigt dat politici zich hier in de toekomst van moeten distantiëren. Politiekers
mogen aan zo'n initiatieven meewerken, maar dan vanop de achtergrond.
Guy Van Nieuwenhuyzen vult nog aan dat er nog een persconferentie zal volgen.

10. Vraag van raadslid van raadslid Luc Debondt: Aanpassing dienstenbelasting
GOEDGEKEURD
Indiener(s)
Luc Debondt, raadslid.
Notulen
Schepen Stijnen licht dit punt zelf toe.
Er zijn 3 tarieven waarmee gewerkt zal worden, gebaseerd op een eerlijke verdeling.
1) 60 euro voor gezinnen
2) 40 euro voor alleenwonenden
3) nultarief voor inwoners met een verhoogde tegemoetkoming of het sociaal tarief.
Luc Debondt stelt zich vragen bij 'de eerlijke verdeling'. Zo zullen 2 alleenwonenden die ervoor beslissen om
niet samen te wonen, meer betalen dan een gezin.
Reccino Van Lommel vraagt puur praktisch hoe dit sociaal tarief toegepast zal worden.
Schepen Stijnen antwoordt dat wanneer er een gezinslid in aanmerking komt voor een verhoogde tegemoetkoming
en ingeschreven staat op het desbetreffende adres, zij hiervan kunnen genieten. Dit werd in het verleden ook zo
toegepast.
Peter Segers merkt echter op dat dit in het verleden toch anders werd toegepast. Vroeger werd het nultarief
toegepast wanneer het de belastingplichtige was die van een verhoogde tegemoetkoming kon genieten. Wanneer
het een ander ingeschreven gezinslid was die hiervan kon genieten, moest men een bezwaar indienen en meestal
werd dit dan ook wel zo toegepast. Hoe dit exact in het verleden werd toegepast, zal nog nagekeken worden.

11. Vraag van raadslid van raadslid Luc Debondt: Kerstmarkt 2021
GOEDGEKEURD
Indiender(s)
Luc Debondt, raadslid.
Notulen
Filip De Roover licht dit punt toe.
Hij benadrukt dat de dienst Evenementen nog in volle voorbereiding is van de kerstmarkt en alles dus nog onder
voorbehoud is.
Er komt een verlenging van termijn wat inhoudt dat de kerstmarkt er heel de kerstvakantie zal staan. OVAM heeft
de milieuwetgeving aangepast in die zin dat men voortaan herbruikbaar cateringmateriaal moet voorzien. Hierover
komt nog een overleg met de standhouders.
Deelnemers van vorige edities werden aangeschreven waarvan er twee hebben afgehaakt omwille van de nieuwe
wetgeving voor cateringmateriaal.
Luc Debondt meent dat het enorm moeilijk zal worden voor kleinere verenigingen om standhouder te worden
o.w.v. de grote investeringen die men moet doen.
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12. Punten agenda Gemeenteraad en Raad Maatschappelijk Welzijn
GOEDGEKEURD
Notulen
Filip Buijs geeft toelichting bij een aantal agendapunten die op de volgende gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn geagendeerd staan.

13. Uit het college
GOEDGEKEURD
Notulen
Er werden geen punten aangebracht.

Charlotte Verboven
Commissiesecretaris
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UITLEG BEREKENING MEERKOST OP BASIS VAN AANTAL DOSSIERS IPV OP BASIS VAN
BEVOLKINGSAANTAL
Tot dusverre: Meerkost bovenop de subsidie van 53.600€ op basis van bevolkingsaantal per gemeente.
Aanpassing: Meerkost bovenop de subsidie op basis van aantal dossiers.
➔ Geeft een eerlijkere weerspiegeling van de daadwerkelijke tijdsbesteding per dossier.

Aanleiding aanpassing: Afname % dossiers in “Geel” (zijnde 14 gemeenten rond Geel).
2015: 139 van de 290 dossiers
2016: 151 van de 300 dossiers
2017: 112 van de 270 dossiers
2018: 94 van de 262 dossiers
2019: 66 van de 255 dossiers

2018:
Meerkost op de subsidie van 53.600€ was 32.616,91€
14 gemeenten Bureau GAS → 55,47% van het aantal inwoners
55,47% van 32.616,91€ = 19.092,62€ betaald door Geel volgens lopende overeenkomst
94 dossiers op 262 is 35,8% → 11.676,85€ volgens nieuwe overeenkomst
2019:
Meerkost op de subsidie van 53.600€ → 35.558,11€
14 gemeenten Bureau GAS → 55,04% van het aantal inwoners
55,04% van 35.558,11€ = 19.571,18€ betaald door Geel volgens lopende overeenkomst
66 dossiers op 255 is 25,8% → 9.173,99 volgens nieuwe overeenkomst

Het bedrag dat Geel in 2018 en 2019 fictief teveel heeft betaald zou dan in de nieuwe situatie zijn
terechtgekomen bij de overige 13 gemeenten in het arrondissement en vervolgens onderling zijn
verdeeld en dit op basis van de boetemassa.

