Commissie 2
Notulen

Zitting van 18 mei 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; mevrouw Savannah van Dongen, 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 Kurt Persegael; de heer Peter Janssens; de heer Wilfried Sylverans
Verontschuldigd:
De heer Dieter De Quick, raadslid
18 mei 2022 19:30 - De voorzitter opent de openbare zitting

1.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Notulen
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd.

2.

Statutenwijziging AZ Turnhout

Toelichting
De raad van bestuur van AZ Turnhout vzw wil een voorstel tot statutenwijziging voorleggen.
Er zijn immers recent enkele belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd waardoor een aanpassing van de statuten
noodzakelijk is. Enerzijds is er de invoering van het wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV). Voor
bestaande vzw’s geldt dat de statuten uiterlijk op 1 januari 2024 moeten aangepast worden rekening houdende met
de nieuwe bepalingen van het WVV. Daarnaast zijn er ook nog enkele wijzigingen doorgevoerd als gevolg van
wijzigingen in de OCMW-wetgeving en de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur.
De statuten werden inhoudelijk aangepast aan deze nieuwe wetgevende bepalingen.
Daarnaast zijn er ook aanpassingen gedaan om de statuten beter leesbaar te maken.
Bovendien werden enkele inhoudelijke aanpassingen gedaan :
•
De voorzitter van de raad van bestuur zal in de toekomst ook de voorzitter van de algemene vergadering
zijn.
•
De bestuurders van de deelgenoten kunnen maximaal 4 onafhankelijke bestuurders (bestuurder niet
voorgedragen door de deelgenoten) voordragen, waarvan één met stemrecht.
•
De onafhankelijke bestuurder met stemrecht wordt aangeduid als voorzitter van de raad van bestuur.
•
De raad van bestuur kiest onder de bestuurders drie ondervoorzitters die behoren tot de verschillende
deelgenoten die deel uitmaken van de raad van bestuur.
Een aantal bepalingen werden in het geel gemarkeerd omdat deze specifiek voor AZ Turnhout zijn aangepast op
basis van de wettelijke bepalingen of nieuw ingevoerd ten aanzien van de oude statuten.
Notulen
Aan de hand van een ppt geven Jo Leysen, gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout, en Guy Peeters, voorzitter AZ
Turnhout, toelichting bij dit punt.
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3.

Ontwerpovereenkomst ifv expo 'Made in Turnhout'

Toelichting
In de periode van 5 oktober tot en met 23 oktober 2022 organiseert stad Turnhout een expo genaamd 'Made in
Turnhout'. Er wordt samengewerkt met 12 Turnhoutse bedrijven en 4 ontwerpers. Om goede afspraken te maken
met alle partners is er een overeenkomst opgemaakt.
Notulen
Aan de hand van een ppt geeft Nele Jansen toelichting bij dit punt.
Luc Op de Beeck voegt toe dat het project past binnen de totale visie waarbij men Turnhoutse bedrijven meer in de
verf wil zetten. Er worden enorm veel unieke producten in Turnhout geproduceerd, waarvan sommige zelfs over de
hele wereld verdeeld worden.
Eric Vos uit zijn enthousiasme over het project en stelt voor om, omwille van de link met de grafische sector, contact
op te nemen met VIGC, Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie. Ten tweede stelt hij voor om, in
verband met de waardebepaling, te opteren voor een genummerde oplage van 100 zeefdrukken.
Nele Jansen antwoordt dat er, omwille van financiële redenen en auteursrechten, gekozen is voor een beperkte
oplage van 30 exemplaren.
Ze voegt toe dat er tijdens de expo boekjes verkrijgbaar zijn met informatie over de deelnemende bedrijven zodat
bezoekers meer context verkrijgen.
De suggestie van VIGC wordt meegenomen.

4.

Verlenging ESF-project T³ met 1 jaar

Toelichting
ESF biedt de mogelijkheid om na 31 december 2021 het project T³, onder oproepnummer 457, gedurende een jaar
te continueren. Voor deze verlenging moet een addendum toegevoegd worden aan de initiële
partnerschapsovereenkomst.
Vanuit OCMW Turnhout willen het project zoals ingediend continueren voor de vooropgestelde periode van 1 jaar
(zijnde van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022).
OCMW Turnhout raamt de personeelskost op 268 681,10 euro. ESF voorziet daarnaast in een forfaitaire toekenning
van 40% budget bovenop de personeelskost voor andere kosten binnen het project. Deze forfaitaire
tegemoetkoming bedraagt 107 472,44 euro. In totaal wordt het te voorziene budget binnen ESF dus op 376 153,54
gebracht.
De geraamde inkomsten uit ESF voor dit project dekken de kosten die gemaakt zullen worden in de
projectuitvoering. Echter vraagt ESF de principiële beslissing dat elk project borg staat voor een maximum van 20%
van de aangetoonde kost indien nodig.
Notulen
Aan de hand van een ppt geeft Ruben Luyckx toelichting bij dit punt.
Bart Voordeckers geeft aan dat het project op het einde van dit jaar afloopt en vraagt of er plannen zijn gemaakt,
bijvoorbeeld aan de hand van een nieuw project, zodat er subsidies bekomen kunnen worden.
Ruben Luyckx antwoordt dat de kans groot is dat er opnieuw een verlenging zal komen en dat er vanuit de Europese
Unie subsidies verkregen zullen worden. Wanneer het project afloopt, zal men de evaluatie opmaken en nagaan wat
er meegenomen zal worden voor in de toekomst.

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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