Commissie 2
Notulen

Zitting van 16 februari 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
Achraf El Yakhloufi, raadslid; mevrouw Savannah van Dongen, raadslid; de heer Dieter De Quick, raadslid;
mevrouw Pauline Ceusters, raadslid; mevrouw Cathy Devolder; mevrouw Vicky Waterschoot; de heer Yannick
Glassée, secretaris
Zijn eveneens aanwezig:
De heer Jan van Steenbergen; de heer Luc Debondt; de heer Peter Roes; de heer Hannes Anaf; de heer Wilfried
Sylverans
Afwezig:
De heer Peter Segers, raadslid
Verontschuldigd:
De heer Wout Schafraet, raadslid

16 februari 2022 19:30 - De voorzitter opent de openbare zitting

1.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Notulen
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd.

2.

Overzicht ontwikkelingen op het industrieterrein

Toelichting
In Turnhout op het industrieterrein is de nieuwe bedrijventerreinontwikkeling volledig ingevuld. Ook bestaande
bedrijven zijn sterk aan het uitbreiden. De Turnhoutse economie 'boomt'. Ook heeft dit natuurlijk gunstige gevolgen
op vlak van tewerkstelling.
Notulen
Aan de hand van een ppt geeft Nele Jansen toelichting bij dit punt.
Bart Voordeckers geeft aan om massaal in te zetten op mensen. Turnhout kampt met een grote werkloosheidsgraat
maar ook met een enorme hoeveelheid openstaande vacatures. Het argument dat mensen geen werk vinden, is dus
niet meer aan de orde.
Ten tweede vraagt hij wat te doen wanneer bedrijven willen uitbreiden wanneer er geen ruimte meer is. Het is
misschien het moment om een beslissing te nemen over het terrein Waterheide, dat in 2004 geselecteerd werd als
mogelijks in te vullen industriegebied.
Bovendien bevinden er zich bedrijven op het industrieterrein, waaraan geen industriële activiteit gekoppeld is, die
thuis horen in de binnenstad. De schaarse industriegronden moeten zo goed mogelijk ingezet worden voor datgene
waarvoor ze dienen.
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Luc Op de Beeck antwoordt dat het IOK wederinkooprecht heeft. Zo is er 3,2 ha grond opnieuw ingekocht van
Martens Houtbedrijf. Aan de overkant ligt het terrein Signify van 18-19 ha dat nog ingevuld zal worden.
Nele Jansen pikt in en antwoordt dat de oefening is om het juiste bedrijf op de juiste plaatst te krijgen. Het
bedrijventerrein wordt aan de hand van de studie Future Proof efficiënter ingericht.

3.

Overzicht samenwerkingen met WEB ikv activering

Toelichting
Op de commissie van januari werd de vraag gesteld om de samenwerking met vzw WEB m.b.t. activering toe te
lichten. Deze samenwerking is vandaag geregeld in een convenant. We lichten deze graag toe op de commissie.
Notulen
Aan de hand van een ppt geeft Ruben Luyckx toelichting bij dit punt.
Dieter De Quick vraagt hoeveel artikel 60’ers rechtstreeks uitstromen naar een gewone tewerkstelling. Ten tweede
vraagt hij wat de duurtijd is van een boostertraject en over hoeveel mensen dit gaat op jaarbasis.
Ruben Luyckx antwoordt dat de cijfers op de volgende commissie toegelicht zullen worden.
De duurtijd van een artikel-60-trajact is één -, anderhalf – of twee jaar. Dit is wettelijk bepaald en hangt af van de
leeftijd. De duurtijd van een boostertraject duurt in principe niet langer dan 2 jaar. In theorie duurt dit zo lang als het
nodig is. De exacte duurtijd zal men uitrekenen en zal toegelicht worden op de volgende commissie.

4.

Energiearmoede

Toelichting
We verwachten heel wat vragen rond de stijgende energiefacturen. We proberen hierop te anticiperen met een
aantal acties op korte termijn die ik graag kort kom toelichten.
Notulen
Aan de hand van een ppt geeft Kathleen Meeus toelichting bij dit punt.
Dieter De Quick vraagt of het drukken van de energieprijzen via een groepsaankoop tot de mogelijkheden behoort.
Kathleen Meeus antwoordt dat dit geadviseerd zal worden tijdens de Webinar maar dat er vandaag de dag geen
groepsaankopen zijn omwille van het niet-intekenen van leveranciers omwille van de hoge energieprijzen. Van zodra
er opnieuw groepsaankopen opgestart worden, is de werkgroep klaar om hierop in te springen.
Eric Vos sluit zich aan bij Dieter De Quick. Hij voegt toe dat inwoners van Turnhout vandaag via postverdeling een
folder hebben ontvangen van Wikipower. Zij hebben een groepsaankoop opgestart voor zowel groene stroom,
zonnepanelen, aardgas, isolatiewerk, verzekeringen en LED systemen. Hij vraagt om dit na te kijken en om
eventuele valluiken uit te sluiten.
Het is van belang om alle elementen en voorwaarden van het sociaal tarief goed in beeld te brengen. Veel mensen
komen hiervoor in aanmerking maar zijn zich hiervan niet bewust. Daarbij moet men ook rekening houden met het
feit dat digitalisering voor veel mensen problematisch is. In heel wat publicaties wordt verwezen naar de website van
VREG. Veel mensen zijn hiermee niet vertrouwd of hebben geen toegang.
Als laatste stelt hij voor om, omdat energie een hot topic is, opnieuw een energiebeurs te organiseren.
Kathleen Meeus antwoordt dat er tijdens de Webinar een tutorial zal gegeven worden zodat mensen vertrouwd
geraken met de V-test van VREG. Voor de kwetsbare doelgroep zal er gekeken worden of men de test voor hen kan
doen.
Dieter De Quick sluit zich aan bij Eric Vos in verband met het uitsluiten van valkuilen voor groepsaankopen en stelt
voor om zeker te kijken naar de bedrijfssolvabiliteitsratio.
Annemie Der Kinderen stelt voor om ook tips mee te delen over het zuinig omgaan met energie.
Kathleen Meeus antwoordt dat de Energiesnoeiers uitgenodigd zijn om samen met de kerngroep na te denken over
hoe zuinig om te gaan met energie. Deze informatie zal verzameld worden op de webpagina.
Bart Voordeckers voegt toe dat hij informatie gevonden heeft op het internet waarbij verschillende gemeenten zich
distantiëren van het aanbod van Wikipower. Alsook werd hun laatste groepsaankoop gewonnen door Mega, welke
op hetzelfde adres gevestigd is.
Kathleen Meeus antwoordt dat deze informatie volgende dinsdag zal gecommuniceerd worden naar alle
hulpverleners die de Webinar zullen volgen.
Ze sluit af en bedankt iedereen voor de input en meldt dat er tijdens de commissie van 17 maart een diepgaande
toelichting zal gegeven worden over dit topic.
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5.

Gemeenteraad en Raad Maatschappelijk Welzijn

Notulen
Er werden geen extra punten aangebracht.

6.

Uit het college

Notulen
Er werden geen extra punten aangebracht.

Yannick Glassée
Commissiesecretaris
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