Commissie 2
Notulen

Zitting van 26 januari 2022

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Annemie Der Kinderen, voorzitter; mevrouw Kelly Verheyen, schepen; de heer Luc Op de Beeck,
schepen; de heer Eric Vos, raadslid; de heer Rudy Elst, raadslid; de heer Bart Voordeckers, raadslid; de heer
Wout Schafraet, raadslid; de heer Achraf El Yakhloufi, raadslid; de heer Jan van Steenbergen, raadslid; de heer
Ludwig Nietvelt, raadslid; mevrouw Savannah van Dongen, raadslid;
de heer Peter Segers, raadslid; de heer Dieter De Quick, raadslid; mevrouw Pauline Ceusters, raadslid;
de heer Yannick Glassée, secretaris
Zijn eveneens aanwezig:
de heer Luc Debondt; de heer Peter Roes; de heer Guy Van Litsenborg
26 januari 2022 19:30 -De voorzitter opent de openbare zitting

1.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Notulen
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd.

2.

Nazorg naar aanleiding van de ontploffing in de Boerenkrijglaan

Toelichting
Naar aanleiding van de ontploffing in de Boerenkrijglaan zijn verschillende diensten betrokken op en in de nazorg
aan de slachtoffers. Tijdens de commissie wordt toegelicht hoe dit verder wordt uitgebouwd.
Notulen
Anja Vannuten geeft aan de hand van een ppt toelichting bij dit punt
Jan van steenbergen geeft aan dat van de 14 getroffen gezinnen er 8 verhuisvest zijn en 2 momenteel nog
revalideren in het ziekenhuis en vraagt waar de 4 resterende gezinnen momenteel verblijven en of er vooruitzichten
zijn voor hun nieuwe woonsten.
Anja Vannuten antwoordt dat de bewoners van Boerenkrijglaan 17-19 op het einde van de eerste week een woning
van de ARK toegewezen hebben gekregen. De reden dat de 4 resterende gezinnen nog niet geherhuisvest zijn, is
omwille van het tempo van de mensen zelf. Deze mensen hebben aangegeven dat ze momenteel elders verblijven
en dat ze zelf zullen aangeven wanneer ze, omwille van de traumatische ervaring en/of schilderwerken van de
nieuwe woonst, klaar zijn om te verhuizen.
Jan Van Steenbergen voegt toe dat de bewoners van Boerenkrijglaan 40-42 hebben aangegeven dat ze wensen te
verhuizen omwille van de traumatische ervaring. Hebben zij de mogelijkheid op een nieuwe woonst?
Anja Vannuten antwoordt dat de ARK enkel handelt vanuit woonnood en dat deze er niet is. De woningen zijn
hersteld en bewoonbaar verklaard. Dienst slachtofferhulp gaat met de getroffen gezinnen in gesprek en volgt dit
verder op.
Kelly Verheyen voegt toe dat het toewizigingscomité van de ARK hierover beslist. De regelgeving maakt het niet
evident om mensen daardoor te herhuisvesten.
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3.

Verlenging samenwerking WEB-klusdienst met 1 jaar in functie van aanpassing overeenkomst

Toelichting
WEB vzw vroeg in 2014 lokale cofinanciering voor de voortzetting van haar klusdienst. De stad Turnhout
ondertekende een samenwerkingsovereenkomst met WEB vzw voor het uitvoeren van klusdiensten op haar
grondgebied van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 (beslissing gemeenteraad 12/12/2016).
Via de klusdienst worden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt intensief ondersteund, begeleid en
opgeleid in tewerkstelling.
De klusdienst levert diensten aan zorgbehoevende inwoners en 55-plussers. Voor de continuering van deze
dienstverlening, vroeg WEB vzw in 2019 de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor
onbepaalde duur, die inging vanaf 1 januari 2020. Deze samenwerkingsovereenkomst werd verlengd op voorwaarde
van een uitgebreide evaluatie doorheen 2020 waarin vooral naar effectief gebruik versus kostprijs gekeken zou
worden. Dit met oogpunt tot een heronderhandeling van de samenwerkingsmodaliteiten alvorens deze structureel te
verankeren.
2020 was echter een uitzonderlijk jaar waardoor de evaluatie werd uitgesteld en de overeenkomst door de
gemeenteraad opnieuw voor een jaar werd goedgekeurd. Hoewel de evaluatie in 2021 werd opgestart, is deze ten
gevolge van de aanhoudende impact van de coronacrisis nog niet volledig afgerond. Bovendien vraagt WEB vzw
voldoende tijd om de omslag te kunnen maken naar een nieuwe werking. Daarom stellen we voor om de
overeenkomst onder de huidige voorwaarden opnieuw met één jaar te verlengen zodat er in 2022 kan verder
gewerkt worden aan een nieuwe overeenkomst die antwoord biedt op de bezorgdheden uit de evaluatie.
Notulen
Ruben Luyckx geeft aan de hand van een ppt toelichting bij dit punt
Luc Op de Beeck vraagt of de BELRAI screener niet voldoende is daar deze minder omvangrijk is.
Ruben Luyckx antwoordt dat de BELRAI screener op zich voldoende is maar dat er vandaag slechts twee
maatschappelijk werkers gemachtigd zijn om deze af te nemen. Bovendien is het in kader van kosten-baten een
grote omweg.
Kelly Verheyen voegt toe dat men regelmatig in aanraking komt met mensen met weinig woonvaardigheden die hun
afval opstapelen in hun tuinen. Met hen wordt een traject aangegaan. Voor het bieden van ondersteuning door het
WEB, bij het ruimen van het afval en het opknappen van de woning, is de stad vragende partij. Omwille van deze
drie punten wil men met het WEB een ander traject aangaan. Door de coronapandemie is men zowel bij het OCMW
als bij het WEB er nog niet aan toe geraakt. Het WEB heeft bovendien aangegeven dat wanneer de financiering
wordt stopgezet de relaties met de volledige regio en andere lokale besturen in het gedrang komen. Om deze
relaties niet te schaden, werd deze verlenging voorgesteld.
Eric Vos vraagt in welke mate het afgelopen jaar, rekening houdend met de coronamaatregelen, dienstverlening
geleverd werd. Ten tweede vindt hij het relevant om op basis van dit jaar, waar er meer mogelijk zal zijn gezien de
huidige coronamaatregelen, een evaluatie op te maken.
Ruben Luyckx antwoordt dat de klusdienst ongeacht de maatregelen is blijven doorlopen en dat de evaluatie zeker
zal opgemaakt worden.
Het WEB zal een profielanalyse van de 55-plussers opstellen daar het vooral deze groep is die gebruik maakt van de
klusdienst. Aan de hand van deze analyse wil men nagaan of het vooral over hoog-zorgbehoevende senioren gaat of
het gaat over 55-plussers die op een vrij eenvoudige en goedkope manier klusjes, zoals het schilderen van een
tuinhuis, laten uitvoeren.
Eric Vos voegt toe om rekening te houden met het gegeven dat het vrijwel onmogelijk is om in de private sector
aannemers te vinden voor kleine dienstverleningen, zoals bijvoorbeeld een lekkende kraan.
Jan Van Steenbergen sluit zich aan bij de vraag van Eric Vos en voegt toe dat het al dan niet hoog-zorgbehoevend
zijn van 55-plussers buiten de kwestie is. Wat echt belangrijk is, is de tewerkstelling van kansengroepen.
Als tweede punt vraagt hij of de stad gebruik maakt van WEB-klusdienst. En zo ja, wat doen ze? Zo neen, waarom
niet?
Kelly Verheyen begrijpt de bezorgdheid van de tewerkstelling van kansengroepen maar stelt gerust dat dit niet in het
gedrang komt. Men zal blijven inzetten op de tewerkstellingsbudgetten maar tegelijkertijd zal de analyse opgemaakt
worden om na te gaan of bijsturing naar dienstverlening van WEB-klusdienst noodzakelijk is. Van zodra er meer
duidelijkheid is, zal het debat gevoerd worden op de commissie.
Peter Segers voegt toe dat de stad moet pleiten, bij het subsidiëren van het WEB, dat ze handelen volgens de
wetgeving van de LDE. De Lokale diensteneconomie, waarin doelgroepwerknemers maximum 5 jaar tewerk gesteld
kunnen zijn, is vooral gericht op doorstroming naar de reguliere - of private markt.
Ten laatste herhaalt hij de vraag, die tijdens een eerdere commissie reeds gesteld werd, om alle convenanten met
het WEB in kaart te brengen en toe te lichten.
Kelly Verheyen antwoordt dat alle convenanten in kaart zijn gebracht en dat dit tijdens de volgende commissie zal
toegelicht worden.
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4.

Punten agenda Gemeenteraad en Raad Maatschappelijk Welzijn

Notulen
Er werden geen extra punten aangebracht.

5.

Uit het college

Notulen
Er werden geen extra punten aangebracht.

Yannick Glassée
Commissiesecretaris
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