Commissie 1
Notulen

Zitting van 18 november 2021

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Paul Moelans, voorzitter; de heer Francis Stijnen, schepen; de heer Paul Van Miert, burgemeester;
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; de heer Yannick Glassée
Zijn eveneens aanwezig:
de heer Jeff Dierckx, raadslid; de heer Hannes Anaf; de heer Jan Van Otten; de heer Peter Roes;
mevrouw Kelly Verheyen; de heer Jan van Steenbergen
Verontschuldigd:
de heer Wout Schafraet, raadslid
18 november 2021 19:30 -De voorzitter opent de openbare zitting

1.

Goedkeuring verslag vorige vergadering
GOEDGEKEURD

Notulen
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd.

2.

Toelichting dossier sportcomplex
GOEDGEKEURD

Toelichting
Aanduiding van een ontwerpteam voor het bouwen van een sportcomplex met klaslokalen
Notulen
Aan de hand van een ppt geven Kristoff Wouters en Ben Croon toelichting bij dit punt.
Reccino Van Lommel vraagt of het voorziene budget realistisch is gezien de prijsstijgingen in de bouwsector.
Terugkijkend naar de voorbije bouwprojecten in de stad stelt hij zich vragen bij de samenstelling van de jury. Hij
vindt het jammer dat er niet meer externe experten betrokken zijn geweest in het hele verhaal.
Zal de neutraliteit van het groengebied in het stadspark gegarandeerd worden?
Om een beter beeld te krijgen van het volledige project is Reccino voorstander van een tijdlijn met alle
chronologische stappen in het hele project.
Bart Voordeckers is het eens met de keuze die gemaakt is qua sporthal zelf. Langs de andere kant vindt hij wel dat
bij de andere projecten de functionaliteit en relatie van het gebouw ten opzichte van het stadspark werden
meegenomen. Men moet ervoor zorgen dat de functionaliteit van het park verbetert, dat men terug een logica in het
park krijgt.
Wat hij wel gemist heeft in de presentatie is de relatie met de buurt. In hoeverre heeft dit project een impact op de
buurt?
Als laatste geeft hij aan het eens de zijn met het laatste standpunt van Reccino. Het verkrijgen van een duidelijk
beeld op de planning is zeer belangrijk.
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Kristoff Wouters is blij om te horen dat de bekommernissen van de raadsleden ook degene zijn waar zij zich over
bekommeren.
Wat betreft de samenstelling van de jury heeft men gewerkt met een externe expert, die ervaring heeft in het
bouwen van sporthallen, die zich gebogen heeft over de kostenraming.
Met de impact van de buurt is rekening gehouden. Dit is meegenomen in het volledige verslag.
Wat de groenballans betreft is het effectief de bedoeling dat wanneer de huidige sporthal verdwijnt er een nieuwe
parkzone wordt gecreëerd waardoor de groenruimte een evenwichtige balans krijgt. Timing is bij grote projecten
altijd een heikel punt maar men heeft zeker richtlijnen of streefdata. Ze werken ernaar om einde 2023 de verhuis van
de groendienst en kleuterklassen te realiseren. Van zodra de groendienst weg is, kan er worden gestart met de
voorbereidende werkzaamheden van de rioleringen. Daarna kan men starten met de effectieve werken van het
sportcomplex.
Francis Stijnen voegt eraan toe dat men uitgaat van een bepaalde calculatie met de gegevens die we vandaag
kennen. Men weet niet wat de evolutie van de prijzen in de bouwsector zal zijn maar garandeert wel dat dit wordt
opgevolgd.
Kristoff Wouters antwoordt dat de huidige prijzen in de bouwsector gekke sprongen gemaakt hebben. Maar het is
afwachten of de markt zich zal stabiliseren, dalen of stijgen.
Reccino Van Lommel gelooft niet in het zakken van de toekomstige prijzen in de bouwsector. Integendeel, met alles
wat er nu gaande is, is hij overtuigd dat de budgetten die men vandaag voorspiegelt niet genoeg zullen zijn.
Het aftoetsen van de budgetten door externen is zeker nodig. Maar is dat ook gedaan voor het functioneel- en
bouwtechnisch gegeven?
Het laten mee zetelen in de jury van externen had een meerwaarde kunnen zijn.
Peter Roes is bekommerd of er voor de minigolf en speelgebeuren naast de huidige sporthal ook een nieuwe locatie
zal voorzien worden.
Francis Stijnen antwoordt dat daar zeker nog naar gezocht wordt. Deze faciliteiten en de huidige sporthal zullen in
gebruik blijven tot de nieuwe sporthal klaar is.
Astrid Wittebolle voegt toe dat we niet gaan wachten. Het verhaal van het stadspark wordt integraal aangepakt.

3.

Reglement van interne orde van de Intergemeentelijke Veiligheidscel Lille, Kasterlee, OudTurnhout en Turnhout - Kennisneming
GOEDGEKEURD

Toelichting
In de vergadering van 10 september 2021 nam de Intergemeentelijke Veiligheidscel Lille, Kasterlee, Oud-Turnhout
en Turnhout een reglement van interne orde aan. Op de gemeenteraad van november wordt dit reglement ter
kennisname geagendeerd.
Notulen
Aan de hand van een ppt geeft Jan Govaerts toelichting bij dit punt.

4.

Verlenging Samenwerkingsovereenkomst Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden
voor de periode 2022 - 2026 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Toelichting
De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de evaluatie 2017 - 2021 en aan de verlenging van
de samenwerkingsovereenkomst met de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden voor de periode
2022 - 2026.
Notulen
Aan de hand van een ppt geeft Filip Buijs toelichting bij dit punt.
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5.

Aanpassing belasting- en retributiereglement
GOEDGEKEURD

Toelichting
De wijzigingen in het omgevingsdecreet en het bijhorende besluit betreffende de indieningsprocedure van de
omgevingsvergunningsaanvragen, hebben als gevolg dat het aandeel verplicht digitaal in te dienen
aanvraagdossiers sterk is toegenomen. Hierdoor is het tarief van 500 euro voor het ingeven/digitaliseren, door de
stad Turnhout, van aanvraagdossiers in het Vlaams omgevingsloket niet meer nodig. De overige tarieven werden
niet aangepast.
Musea Turnhout wil het aanbod van de workshops voor scholen uitbreiden met meer verschillende soorten
workshops voor groepen, gezinnen en individuele deelnemers.
In artikel 5 werden de betreffende tarieven toegevoegd en daarnaast werden de tarieven van de
museumPASSmusées geactualiseerd.
In artikel 6 werd het Fonds Vrijetijdsparticipatie aangepast een de nieuwe benaming VRIJUIT.
De artikels 9 (wijze van betaling) en 10 (annulering) werden aangepast in functie van de toegevoegde workshops.
Notulen
Aan de hand van een ppt geeft Eric Pelckmans toelichting bij dit punt.

6.

Kerkraden: Budgetwijziging H.H., aanpassing MJP en Budgetwijziging 2021 St. P., budgetten 2022
van alle kerkraden, samenvoeging parochies H. Hart met Sint Pieter
GOEDGEKEURD

Toelichting
De kerkraden dienen het budget 2022 in. De gevraagde exploitatietoelagen blijven binnen de grenzen van het
goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025. De gemeenteraad dient akte te nemen van het budget 2022.
De kerkraad Sint Pieter dient een aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 en een aanpassing van het budget
2021 in.
Het exploitatie- en investeringsbudget werden geactualiseerd op basis van de werkelijke ontvangsten en uitgaven
voor 2021.
Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur heeft de Stad Turnhout een afschrift bezorgd van het ministerieel besluit
houdende erkenning van de samenvoeging van de parochie Heilig Hart met de parochie Sint-Pieter.
Notulen
Aan de hand van een ppt geeft Eric Pelckmans toelichting bij dit punt.
Vanuit het publiek vraagt men of het klopt dat de Roemeens-Orthodoxe gemeenschap die van de Heilig Hartkerk
gebruik maakt geen subsidies ontvangen.
Eric Pelckmans antwoordt dat dat correct is.

7.

Punten agenda Gemeenteraad en Raad Maatschappelijk
GOEDGEKEURD

Notulen
Aan de hand van een ppt geeft Paul Van Miert toelichting bij het punt ‘Openbare verkoop –
Duifhuisstraat 5’
Aan de hand van een ppt geeft Francis Stijnen toelichting bij het punt ‘Inname van standpunten over de dagorde
en vaststelling van het mandaat van de volmacht drager en plaatsvervangend volmacht drager in de
buitengewone algemene vergadering van IKA op 14 december 2021’
Paul Van Miert deelt enkele punten mee die op de agenda van de gemeenteraad staan.
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8.

Uit het college
GOEDGEKEURD

Notulen
Burgemeester Paul Van Miert geeft een update van de stand van zaken betreffende Corona.
Er is vergaderd met de mensen van de eerstelijnszone. De cijfers voor Turnhout, vergelijkend met die van de
buurtgemeentes, zijn bemoedigend.
Het belangrijkste project van deze legislatuur, het nieuwe sportcomplex met de herhuisvesting van de school en
diensten met de bijkomende coronamaatregelen en publieke discussies zorgen voor de nodige druk op het college.
Peter Janssens is bezorgd om de chaos aan het testcentrum en vraagt of deze kan verhuisd worden naar het
vaccinatiecentrum.
Paul Van Miert geeft aan dat dit een zeer terechte bezorgdheid is. Er wordt een callcenter opgericht om onze
burgers samen met de artsen, de spoedafdeling en ELZ te woord te kunnen staan. De uitgevoerde testen zijn niet
alleen voor inwoners van Turnhout maar ook voor alle buurgemeentes wat zorgt voor de bijkomende verstoppingen.
De mensen van het testcentrum en die daarrond verdienen het nodige respect.
Omwille van de frustratie en agressie aan het testcenter zal er gezorgd worden voor security. Men wil de
lijnen uitbreiden maar het vinden van de nodige mensen is een heikel punt.
Het testcenter zal behouden worden op Campus Blairon omwille van de aanwezige faciliteiten.
Peter Janssens vindt het absurd dat voetgangers en fietsers tussen de wagens moeten aanschuiven in weer en
wind.
Paul Van Miert deelt deze mening en geeft aan dat men op zoek is naar een oplossing om hen een aparte lijn te
geven maar voegt toe dat dit ook voor complicaties kan zorgen. Automobilisten kunnen immers hun wagen elders
parkeren en te voet mee aansluiten.
Het is belangrijk dat er een compromis wordt gevonden voor de werknemers en de bezoekers van het testcenter.
Peter Roes vraagt of er al contact is opgenomen met de apothekers. Zij willen immers ook mee inspringen
om de druk aan het testcenter weg te nemen.
Paul Van Miert zegt dat als men goede richtlijnen en mogelijkheden zou verkrijgen men mensen een perspectief
kan geven. Mensen gaan al naar apothekers voor antigeentesten en benadrukt dat mensen ook zelftesten
kunnen uitvoeren. Echter beseft men dat zelftesten en antigeentesten niet zo accuraat zijn als PCR-testen. Het is
kijken van dag op dag hoe men de dingen moet aanpakken.
Peter Roes vindt het jammer dat de media zich vooral focust op de negativiteit en niet de vele positieve
inspanningen van Stad Turnhout.
Paul Van Miert voegt toe dat het testcenter wordt overspoeld. Er wordt enkel op afspraak gewerkt maar als
mensen zich hier niet aan houden loopt het mis.
Hij benadrukt dat we niet te maken hebben met een 4de golf maar met een veel ernstigere situatie.
Vanuit het publiek komt de vraag of, gezien het vals veiligheidsgevoel, het communiceren over ‘uitbraken’ niet zou
werken om mensen, die zich in gelijkaardige situaties bevinden, te motiveren om voorzichtiger te zijn.
Paul Van Miert antwoordt dat mensen beseffen dat men rustig moet blijven en dat ze vertrouwen op de
medische adviezen van experten.
Het probleem ligt niet zo zeer bij onze bevolking maar wij testen wel de inwoners van onze
buurgemeentes waardoor ons zorgapparaat onder druk komt te staan.
Het is onmogelijk om de besmettingen toe te spitsen op een straat, een bevolkingsgroep of een
gemeenschap. De besmettingen zijn verdeeld.

Yannick Glassée
Commissiesecretaris
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