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Nico Verhoeven, cultuurbeleid
Laure Aerts, sportdienst
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Sofie Coppers, stadsregio
Kristel Grootjans, communicatie
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Commissie 3
Geachte mevrouw
Geachte heer
Wij nodigen u vriendelijk uit op de vergadering van commissie 3.
Als gevolg van de Corona-crisis zal alles digitaal verlopen (zie link onderaan)
De commissie vindt plaats op dinsdag 8 december 2020 om 19:30 uur.
Agenda:
- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Zelfoogsttuin – stand van zaken
- de Warande – gewijzigde erfpachtovereenkomst en nieuwe gebruiksovereenkomst met de provincie
- Convenant tussen Stad Turnhout en Bosgroep Kempen Noord
- Retributiereglement PMD
- Subsidiereglementen sportverenigingen, aankoop duurzame sportmaterialen en accommodaties
sportverenigingen
- Overeenkomst Baloise Belgium Tour 2021-2024
- Subsidiereglement buurt en wijk
- Stand van zaken Hertelijke Buurten
- Lokaal loket Kinderopvang
- Toelichting aanpassing meerjarenplan
- Vraag van raadslid Wout Schafraet:
Op de Gemeenteraad van 9 november deed ik het voorstel om als stad meer in te zetten op
communicatie rond hulp aan de zorgsector. De Schepen van Communicatie reageerde positief op
dat voorstel en zei dat hij het ging bekijken met de betrokken dienst. Ondertussen zagen wij nog
niets gebeuren hier rond op de kanalen van de stad. Nochtans is de vraag aan extra ondersteuning
op het terrein enorm en is ook het aanbod van vrijwilligers die willen helpen zeer groot. Veel mensen
willen de handen uit de mouwen steken om in de zorg te helpen, maar weten niet waar of hoe.
Wat gaat de stad hier verder rond doen? Wat plant de stad op korte termijn op vlak van website,
sociale media, lichtborden, stadskrant... om inwoners te mobiliseren om (professioneel of vrijwillig) te
helpen in de zorgsector?
- Vraag van een burger:
De Stad heeft recent kenbaar gemaakt dat ondanks er deontologische fouten werden
gemaakt door de Troef, deze echter onvoldoende zijn om de concessie te verbreken, ook
gezien de bereidheid van de Troef om hun werking te verbeteren.

De beoogde oplossingen opgedragen aan de Troef en als addendum aan de concessie zijn
o.a.:
 een nieuwe vacature voor stadsboer(in) waarbij de selectie gedaan wordt samen
met de stad en een vertegenwoordiging van de CSA leden
 een participatietraject opstarten en
 een jaarlijkse audit van de werking van de Troef mbt Stadsboerderij en
zelfoogsttuin
In de werking van de zelfoogsttuin hebben wij een enorm verloop van stadsboeren gekend:
3 in 7 jaar tijd. Naast de ongeziene werkdruk omwille van verantwoordelijkheden die niet
rechtstreeks met “boeren” te maken hebben, is het ontbreken van een eigen jaarbudget
een wezenlijke pijnpunt geweest. Een boer in dienst van de Troef moet onafhankelijk kunnen
opereren om het vertrouwen van de leden terug te winnen (m.n. aandacht voor
ondernemerschap, beslissingen, financiële transparantie en familiebanden).
Hoe denkt de stad ervoor te zorgen dat in de uitvoering van de concessie
 de eisen/functieomschrijving van de boer en de manier waarop vacatures worden
ingevuld en ontslag, wordt geregeld.
 de leden werkelijk onderdeel worden van de werking van de zelfoogsttuin (de
huidige - door de stad gepresenteerde structuur van communiceren/overleg en
besluitvorming met een ledenvergadering en een audit - zijn onduidelijk met grote
vraagtekens bij effectiviteit.)
- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college
Met vriendelijke groeten
Kurt Persegael
Commissievoorzitter

Let op: digitale commissie
Deelnemen via deze link:
https://zoom.us/j/975449993?pwd=UWpCSGhRY1hrZXkwdUFwRWY4ZXZPUT09

