Commissie 2
Notulen

Zitting van 20 april 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; de heer Peter Segers, 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 Paul Moelans
Verontschuldigd:
De heer Wout Schafraet, raadslid; mevrouw Savannah van Dongen, raadslid
20 april 2022 19:30 - De voorzitter opent de openbare zitting

1.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Notulen
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd.

2.

Samenwerking WEB - OCMW Turnhout in het kader van het BOOST-traject

Toelichting
Op de commissie van februari 2022 werden een aantal vragen gesteld rond de trajecten binnen BOOST. Deze
laatste is een samenwerking tussen vzw WEB enerzijds en OCMW Turnhout anderzijds. De vragen betroffen een
toelichting rond het aantal trajecten die op jaarbasis plaatsvinden, wat de gemiddelde duurtijd is van een BOOSTtraject en hoeveel mensen nadien uitstromen naar een tewerkstelling.
Deze cijfers vormen het onderwerp van deze bundel.
Notulen
Aan de hand van een ppt geeft Ruben Luyckx toelichting bij dit punt.
Dieter De Quick vraagt wat de duurtijd is van de tewerkstelling van de mensen die uitstromen.
Kelly Verheyen antwoordt dat uitstromers duurzaam aan het werk blijven en dat de terugstroom zeer beperkt is.
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3.

Toekomstige eengemaakte woonmaatschappij - advies m.b.t. stemverdeling en stand van zaken
fusietraject

Toelichting
De Vlaamse regering keurde het werkingsgebied van de toekomstige eengemaakte woonactor goed. De lokale
besturen dienen steeds de meerderheid van de stemrechten te hebben in de algemene vergadering. De lokale
besturen kunnen de Vlaamse regering adviseren over de onderlinge stemverdeling tussen deze lokale besturen.
De 3 deelnemende woonactoren (DE ARK, De Molse Bouwmaatschappij en SVK Noorderkempen) zijn een traject
tot fusie gestart. Dit is een lopend proces, waarin reeds een aantal stappen werden gezet.
Notulen
Aan de hand van een ppt geeft Bart Huysmans, na inleiding door Kelly Verheyen, toelichting bij dit punt.
Bart Voordeckers meldt dat de sociale cohesie en – samenleving op de eerste plaats gezet moet worden en dat
overleg tussen de woonactor en gemeenteraad belangrijk is om zo tot een beter partnerschap te bekomen.
Kelly Verheyen antwoordt dat leefbaarheid een groot aandachtspunt is binnen de werking van de nieuwe woonactor
en dat de financiering én prioritair inzetten met beschikbare middelen een van grote vraagstukken zijn. Voor
Turnhout is leefbaarheid, sociale verbondenheid en cohesie in buurten essentieel. Het nauwer betrekken van lokale
besturen zal duidelijk moeten worden in de nieuwe structuur.
Eric Vos merkt op dat het van belang is om binnen het werkingsgebied een gezamenlijke strategie te bepalen en te
kijken naar, in het kader van het vergroten van het woonaanbod, welk sociaal woonbeleid er neergezet zal worden.
Kelly Verheyen antwoordt dat er rond toewijzingsregels nog moeilijke gesprekken gevoerd zullen worden. Solidariteit
rond spreiding is belangrijk om allen te genieten van eenzelfde stijging van het woonaanbod.
Luc Op de Beeck vraagt wat de verhouding is rond private aandeelhouders ten opzichte van lokale besturen en
waarom men de keuze gemaakt heeft om private aandeelhouders mee door te nemen.
Bart Huysmans antwoordt dat de Vlaamse regering gekozen heeft om de regierol uitdrukkelijk bij lokale besturen in
het werkingsgebied te leggen. Dit resulteert in een regeling waarbij de lokale besturen in het werkingsgebied,
ongeacht hun aandelen, samen altijd meer dan 50% +1 van de stemmen in de Algemene vergadering dienen te
hebben. Omgekeerd betekent dit dat de overige aandeelhouders, waaronder private aandeelhouders, maximaal over
50% -1 van de stemrechten beschikken. Bijkomend zijn er stemrechtbeperkingen voor de andere aandeelhouders.
Private aandeelhouders kunnen uittreden, hoewel hen dit niet verplicht wordt. Zij kunnen dus aandeelhouders blijven
maar kunnen hun participatie niet uitbreiden en is er geen overdracht mogelijk aan nieuwe aandeelhouders. De
bestaande private aandeelhouders krijgen dus een uitdovend karakter.
De verhouding rond private aandeelhouders ten opzichte van lokale besturen zal gemaakt worden en toegelicht
worden tijdens een toekomstige commissie.
Uit het publiek stelt men voor om de mensen, tussen de periode van het bepalen en toekennen van de
toewijzingsregels, preventief te benaderen omdat hun plaats op de wachtlijst in positieve – of negatieve zin zal
veranderen.
Bart Huysmans antwoordt dat er twee verschillende wachtlijsten zijn. Voor de wachtlijst van de ARK zal het effect
minder groot zijn. Voor de wachtlijst van het SVK zal dit wel een grote impact hebben.
Hij voegt toe dat het huidige reglement, indien de nieuwe toewijzingsregels op 1 januari 2023 niet van kracht gaan,
blijft gelden.
Eric Vos sluit af dat het nuttig kan zijn om op basis van de huidige dossiers hiervan een inschatting te maken.

4.

Ondertekening charter Generatie Rookvrij en opstart naar een meer rookvrij Turnhout

Toelichting
Generatie Rookvrij is een brede beweging van burgers en organisaties die als doelstelling stelt dat alle kinderen in
elke fase van het opgroeien tegen tabaksrook beschermd moeten worden. Door te zorgen dat er minder (openbare)
plaatsen zijn waar kinderen volwassenen zien roken, ervaren ze dit minder als de norm om 'groot' te worden en zijn
ze weerbaarder om zelf niet te beginnen roken.
We vragen aan het bestuur om met de ondertekening van het charter aan te sluiten bij de alliantie Generatie
Rookvrij, zoals dat ook bij onze partners van het Turnhoutse Gezondheidsnetwerk gebeurt. Met de ondertekening (
op de antitabaksdag 31/05 voorzien) geven we een start voor een actieplan 'Naar een meer rookvrij Turnhout' dat
samen met de partners drie actiedomeinen uitwerkt: primaire preventie doordat kinderen minder zien roken,
toegankelijk aanbod voor rookstop en zorgen dat jongeren minder beginnen roken.
Notulen
Aan de hand van een ppt geeft Sam Hufkens toelichting bij dit punt.
Paul Moelans stelt voor om gemeenschapswachten en wijkagenten mee te betrekken in dit verhaal en vreest dat
buurtcomités hierin geen actieve rol gaan spelen.
Sam Hufkens antwoordt dat het handhavingsverhaal een sensibiliserend verhaal zal blijven.
Kelly Verheyen pikt in dat het een positieve campagne zal zijn en dat men niet zal verbaliseren maar sensibiliseren.
Luc Op de Beeck vraagt of jeugdhuis Wollewei ook een rookvrije zone zal worden. Het is immers dé plaats waar veel
jongeren hun eerste pint komen drinken en waarbij de verleiding naar de eerste sigaret groot is.
Sam Hufkens antwoordt dat jeugdhuis Wollewei op 31 mei nog niet rookvrij zal zijn. Het wordt een stapsgewijze uitrol
waarin het jeugdhuis niet vergeten zal worden.
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Achraf El Yakhloufi volgt schepen Op de Beeck in verband met zijn standpunt rond jeugdhuis Wollewei en vraagt of
het onderwijs en jeugdbewegingen ook in dit traject worden opgenomen.
Sam Hufkens antwoordt dat scholen de facto rookvrije zones zijn en dat Campos antirookcampagnes blijft voeren. Er
is gekozen om de scholen dit en volgend schooljaar nog niet te betrekken. Jeugd- en sportbewegingen zitten ook in
de focus.
Dieter De Quick vraagt of de rookvrije zones een vrijblijvend gegeven worden of dat er effectief een rookverbod
opgelegd zal worden.
Sam Hufkens antwoordt dat men zich zal toespitsen op een positief verhaal en dat het handhavingsluik daar niet in
zit. Het gaat om rookvrije zones en niet om rookverbod zones.
Eric Vos vindt het een goed initiatief om als Stad het voortouw te nemen om een sterk signaal te geven en dat de
input van deskundigen de leidraad zal zijn om na te gaan wat de beste aanpak is.
Hij stelt voor om ook aandacht te vragen op activiteiten georganiseerd door de Stad en op plaatsen waar veel
mensen samenkomen.
Uit het publiek klinkt er een positieve noot over het project en wordt er voorgesteld om een signaal rond zwerfvuil,
sigarettenpeuken in het bijzonder, te koppelen aan dit project.

5.

Gemeenteraad en Raad Maatschappelijk Welzijn

Notulen
Er werden geen extra punten aangebracht.

6.

Uit het college

Notulen
Kelly Verheyen rapporteert dat de instroom van Oekraïense vluchtelingen nog steeds beperkt is. Momenteel gaat het
over 70 personen die opgevangen zijn bij gastgezinnen.
Luc Op de Beeck waarschuwt dat er malafide mails rondgaan voor het maken van afspraken voor een 4de
vaccinatieprik.
Paul Moelans stelt voor om dit te vermelden op de website.

Yannick Glassée
Commissiesecretaris
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