VERSLAG
VERGADERING COMMISSIE 5
van dinsdag 19 mei 2015om 19:30 uur

Aanwezig: Starckx Wannes - voorzitter
Breugelmans Stef, Der Kinderen Annemie, Roes Peter, De Smet Annick, Meeus Paul, Vermeijen Danny, Van
Damme Marc, Gladiné Pierre - raadsleden
Debondt Luc, Boogers Marc - schepenen
Van Rompuy Jan - commissiesecretaris
Verontschuldigd: Otten Toon, Versmissen Tom - raadsleden
Waren eveneens aanwezig
Guy Van Litsenborg – raadslid in vervanging van Toon Otten,
John Guedon – raadslid in vervanging van Tom Versmissen
Erwin Brentjens en Paul Moelans – raadsleden,
Burgemeester Eric Vos, schepen Peter Segers en korpschef Roger Leys (voor de ondertekening van het
Save-charter),
Luc Hermans (voor het punt van de Paddenstoel),
Kristoff Wouters - directeur Facility Management,
Pascale van Bael – directeur Burger & Samenleving,
Afvaardiging Ouders Verongelukte Kinderen,
Publiek,
Pers.
Ondertekening SAVE-charter
Bij het begin van de commissievergadering werd het save-charter ondertekend.
Vooraleer over te gaan tot de ondertekening namen enkel sprekers het woord.
Burgemeester Eric Vos begon zijn toespraak met de mededeling dat het de eerste keer was dat op een
commissievergadering een officiële ondertekening plaats vond. Verder loofde hij de maximale inspanning van alle
fracties voor een zo veilig mogelijk verkeer. Het charter, met waardevolle principes, vraagt om bijzondere
inspanningen te doen door een samenspel van diverse bevoegdheden en diensten. Dergelijke inzet stopt niet aan
de gemeentegrenzen. Daarom zal hij het onderwerp ook agenderen op de vergadering van de Stadsregio om dit
verder te bespreken.
Schepen Marc Boogers vindt het belangrijk dat over de partijgrenzen heen er voor gegaan wordt. Hij belooft om op
regelmatige basis feedback te geven op deze commissie. Het fietsactieplan zet in op meer fietsen, betere
fietspaden en meer veiligheid.
Schepen Peter Segers wijst op de rol en betekenis van de preventiedienst voornamelijk met het jaarlijks
fietsexamen en het verkeerspark. Bedoeling is om nog meer te doen om het aantal verkeersslachtoffers nog te
doen dalen.
Korpschef Roger Leys wijst er op dat zijn politiekorps van verkeersveiligheid een prioriteit heeft gemaakt. Er werd
een actieplan uitgewerkt met onder andere fietscontroles, cruise-controle voor 18-jarigen en fietsverlichting.
Daarnaast worden regelmatig ontradingsacties gevoerd om alcohol en snelheid uit het verkeer te bannen. Ook de
inzet van camera’s moet hierbij helpen. Dit alles om uiteindelijk het aantal ongevallen te doen dalen.
De gedelegeerd bestuurder van OVK geeft een korte toelichting over de missie van zijn vereniging die ondertussen
al meer dan 20 jaar bestaat. In de eerste plaats kent zijn verenigingen een lotgenoten werking die voor hen zeer
belangrijk is. Daarnaast wordt gewerkt aan de verbetering van de opvang van slachtoffers van letselongevallen.
Een derde belangrijk onderdeel is werken aan verkeersveiligheid door onder andere het plaatsen van
herdenkingsborden die naast herdenking ook preventie inhouden. Een belangrijk element is het save-charter voor
steden en gemeenten dat uiteindelijk moet leiden tot het save-label. Turnhout is de 45ste gemeente, de tweede
centrumstad in Vlaanderen en de eerste stad in de provincie Antwerpen die dit charter ondertekent.
Na deze toespraken wordt het charter officieel ondertekend door de gedelegeerd bestuurder van OVK, de
burgemeester, de aanwezige schepenen en de korpschef.
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Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Vraag van raadslid Marc Van Damme: verkoop van de gronden van de basisschool Jozef Simonslaan
Voorzitter Wannes Starckx stelt voor om de vraag van Marc Van Damme in verband met de school van de Jozef
Simonslaan nu te behandelen zodat de aanwezigen in het publiek die hiervoor zijn gekomen niet langer moeten
wachten.
Marc Van Damme verwijst naar vorige commissie waar hij al liet verstaan niet akkoord te gaan met de verkoop van
de school. Hij verwijst ook naar het pas ondertekende save-charter en vraagt waarom men dan kinderen een
drukke Ring laat oversteken om naar school te kunnen gaan. Hij vraagt zich verder af waarom men een florerende
school wil verkopen.
Vanuit het publiek worden een aantal foto’s en pamfletten rondgedeeld.
De vertegenwoordigers van de ouders van de kinderen van de school geven hun relaas. Ze verwijzen naar de
standpunten van de stad, namelijk “besparingen” en “voorziene verkoop”. Volgens hen kost de school niets en is ze
tegen 2017 zelfbedruipend zoals de stad het zelf zegt. Verder stellen ze voor andere gronden te verkopen dan een
school van 40 kinderen.
Volgens de vertegenwoordigers heeft de school een gezicht en een ziel en is het meer dan een conciërgewoning
en enkele préfabgebouwen. Volgens hen brengt de school leven in de wijk. Een paar jaar geleden was de school
bijna door maar nu zijn er 40 kinderen dank zij de inzet van de juffen. Er is een grote diversiteit in de school. De
vertegenwoordigers vinden het jammer dat dialoog voeren niet lukt. Volgens de hen spreekt de stad enkel over geld
en gebouwen en geven ze enkel wat papieren met cijfers zonder enige vorm van gesprek. De vertegenwoordigers
hebben gehoord dat de Stad afspraken heeft gemaakt met de Ark voor de verkoop. Ze vinden het niet kunnen dat
men 40 kinderen in de spits met buggy’s de baan opstuurt. Daarenboven is volgens hen de school ook een
buurtplaats voor kinderen buiten de schooluren.
Paul Meeus vindt het verzoekschrift van de ouders alvast goed onderbouwd.
Paul Meeus verwijst naar twee jaar geleden waar de jongeren naar de gemeenteraad kwamen voor de Wollewei
pleiten en gesteund werden door een aantal raadsleden die nu in de meerderheid zitten. Paul Meeus verwijst ook
naar vorge legislatuur waar hij de vraag heeft gesteld of onderwijs een kerntaak van de Stad is. Hij vindt van niet
maar vindt dat wanneer men een andere keuze maakt men die dan ook consequent moet uitvoeren en zeker deze
school niet moet wegtrekken. Hij verwijst ook naar de scholen op het Kongoplein en Beggaplein die verdwenen zijn
wat volgens hem eer menselijke verarming is. Het lijkt volgens hem nu weer te gebeuren. Volgens Paul Meeus
werd twee jaar geleden verkondigd dat men de school ging reanimeren en nu wil men ze sluiten met kans op
reaffectatie van jonge leerkrachten. Dit mag men deze mensen niet aan doen. Daarenboven heeft deze buurt
kansen en zijn er groeimogelijkheden. Paul Meeus verwijst naar het schooltje in de Fonteinstraat dat opnieuw
groeit. Hij vraagt om de beslissing te herzien en vindt dit alleszins geen schande maar een voordeel. Hij vraagt om
nog eens te gaan samen zitten en volgende gemeenteraad met een voorstel van behoud te komen.
Erwin Brentjens onderschrijft de elementen van het verzoekschrift. Hij vraagt zich af waar de besparingen zitten
waarover sprake is. Volgens hem moet de inrichtende macht niet investeren en zijn de gelden van de Vlaamse
Gemeenschap voldoende voor aangepast onderwijs. Hij vraagt naar een stelsel van open school waar de directrice
zo fier op is. Op twee jaar tijd is het aantal leerlingen van de school zelfs verdubbeld, dat moet de inrichtende macht
ondersteunen. Volgens Erwin Brentjens werd op de vergadering van de Ark die plaats vond voor deze
commissievergadering openlijk de vraag gesteld over een mogelijke verkoop aan de Ark. Nog volgens Erwin
Brentjens zouden er gesprekken zijn geweest maar zou de prijs die gevraagd werd te hoog zijn.
Vanuit de vertegenwoordiging van de ouders wordt een mail van Groen-voorzitter Meyrem Almaci geciteerd waarin
zij meedeelt dat de opbrengst van de verkoop van de school dient voor Turnova.
Nog vanuit de vertegenwoordiging wordt verwezen naar Turnhout als centrumstad die 50.000 inwoners wil
bekomen. Volgens hen betekent dit extra woningen en dus meer kinderen, ook multicultureel. De Stad wil dat
schooltje sluiten en zoveel mogelijk scholen naar de buitenrand verwijzen. Dit is volgens hen een tegenstelling voor
een centrumstad.
Schepen Marc Boogers deelt mee dat er alvast appreciatie is vanwege hem zelf maar ook van zijn collega’s en de
voorzitter van de gemeenteraad voor de komst van de ouders en buurt van de basisschool Jozef Simonslaan. Hij
verduidelijk dat hij hier het college vertegenwoordigt. Hij zal de geuite bezorgdheden meenemen naar het college
van burgemeester en schepenen. Schepen Marc Boogers zegt dat het college geen concrete verkoopsplannen
heeft, met wie dan ook.
Paul Moelans vraagt aan schepen Marc Boogers hoe hij de mail van Meyrem Almaci verklaart.
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Schepen Marc Boogers deelt mee dat vanuit de ouders een mail naar de voorzitter van Groen werd
gestuurd en dat Groen nationaal hierop, zoals ze dat steeds doen, heeft geantwoord.
Paul Moelans wil weten vanwaar het antwoord dan komt.
Schepen Marc Boogers verduidelijkt dat Groen nationaal hierover contact heeft gehad met hem. De
opbrengst van de verkoop is niet bestemd voor Turnova maar gaat in het algemene investeringsbudget.
In het antwoord van Meyrem Almaci is ook nooit Turnova vermeld, alleen de academies waarin
geïnvesteerd wordt.
Paul Moelans vindt het toch vreemd dat Meyrem Almaci beter op de hoogte is dan de raadsleden. Ook de Ark zou
volgens hem beter iop de hoogte zijn.
Danny Spock Vermijen begrijpt het allemaal niet wat de schepen verkondigt.
Schepen Marc Boogers verduidelijkt dat hij hier de beslissing van het college weergeeft als
vertegenwoordiger van dit college. Meyrem Alcami is niet anders op de hoogte dan de raadsleden.
Paul Meeus vindt dat de schepen op de hoogte moet zijn van alle details en vindt het vreemd dat hij het nie niet
weet. Vorige commissie werd al over de Ark gesproken. Volgens Paul Meeus had de schepen moeten uitzoeken
wat hiervan waar was of niet. Paul Meeus vindt dat de schepen zich niet sterk maakt door te volharden in de
boosheid. Volgens hem is het verhaal van de schepen onsamenhangend en vindt hij dat de schepen de eer aan
zichzelf moet houden en de beslissing moet omkeren.
Erwin Brentjens vindt dat de kans groot is dat wanneer de sluiting doorgaat het overgrote deel niet naar het
Stadspark zal gaan. Een daling van het aantal leerlingen onder de 180 heeft tot gevolg dat de directeur ook een
lesopdracht zal krijgen en de stad een toelage zal moeten voorzien om de school draaiend te houden. Hij vraagt om
terug te komen op het besluit want anders wordt het volgens hem dramatisch voor het stedelijk basisonderwijs.
Vanuit de vertegenwoordigers van de ouders wordt gesteld dat de Stad een kwalitatief goed onderwijs aanbiedt en
is van mening dat man daarop niet bespaart.
Schepen Marc Boogers verduidelijk dat nooit gezegd werd dat men in de school; niet zou investeren. Hij
wijst er op dat de vorige jaren wel degelijk geïnvesteerd werd in de basisschool Parkwijk en men nu aan
het nagaan is welke investeringen er nog nodig zijn in de school van het Stadspark. Directeur Facility
management somt de investeringen op die werden gedaan in de basisschool Stadspark.
De vertegenwoordigers vragen zich af waarom men dan niet investeert inde Padenstoel. Men kan begrijpen dat
men dit niet doet voor een school van acht leerlingen maar nu zou dit toch best kunnen. Het is nu niet het moment
om te sluiten, dat had men dan maar eerder moeten doen.
Voorzitter Wannes Starckx besluit de discussie en dankt de aanwezige vertegenwoordiging voor hun komst. Hij
voegt er aan toe dat het hen siert dat ze achter hun school staan.
Herneming punten vorige vergadering:
- Beschadiging boordsteen na de werken vooraan in de Herentalsstraat ter hoogte van de apotheker
- Dolomietpad Oude Dijk van de brug over de Aa tot aan het kruispunt van de Ring
- Aanbestedingen onderhoud groen en reiniging
- Vergelijking van het afgevoerd huisvuil 2014/2015
- Vuilbakken op de routes van de beide randparkingen naar het centrum toe
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft schepen Luc Debondt toelichting bij dit punt.
Wat het dolomietenpad Oude Dijk betreft voegt schepen Luc Debondt er aan toe dat de nodige borden voor een
wandelpad zullen aangebracht worden en dat de stadsdiensten de nodige herstellingen zullen uitvoeren. De aanleg
van een fietspad moet in de meerjarenplanning nog opgenomen worden. De bewoners zullen ook verwittigd
worden dat op de strook niet mag geparkeerd worden.
Paul Moelans vraagt wanneer de borden zullen geplaatst worden en de putten zullen gevuld worden.
Dit zal hopelijk nog voor de zomer kunnen.
Paul Moelans vraagt of het beloofde fietspad langs beide zijden voorzien wordt.
Dit komt er inderdaad langs beide zijden en hiervoor zullen subsidies aangevraagd worden.
Paul Moelans vraagt of het dan pas volgende legislatuur zal aangelegd worden.
Vermoedelijk wel.
Pierre Gladiné verwijst naar de aanbestedingen en stelt vast dat er een groot verschil is tussen raming en gunning.
Schepen Luc Debondt licht toe dat vroeger deel per deel werd aanbesteed en nu alles in één grote
Europese procedure werd ondergebracht.
Pierre Gladiné vraagt of dan alles aan één aannemer moet gegund worden.
Neen, in de procedure is voorzien dat per onderdeel kan gegund worden.
Paul Moelans vraagt wanneer men begint met maaien.
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Hiermee is reeds begonnen. Schepen Luc Debondt verduidelijkt dat op Schorvoort de werken door de
Troef niet naar behoren werden uitgevoerd. Zij werden hiervan in kennis gesteld met de opdracht het beter
te doen.
Paul Moelans vraagt wie de voetbalvelden zal maaien.
Buiten de Leemshoeve wordt dit gedaan door de voetbalclubs zelf.
Danny Spock Vermijen vraagt of men twee seizoenarbeiders door de stad kan laten gaan.
Schepen Luc Debondt licht toe dat binnen de offertes het mogelijk is om bij crisismomenten te werken op
afroep zodat piekmomenten kunnen opgevangen worden.
Stef Breugelmans vraagt wanneer begonnen wordt met het maaien van de bermen.
Van zodra de gunning is gebeurd, zal gestart worden.
Stef Breugelmans dringt aan om snel te starten aangezien nu al onkruiden in volle bloei staan.
Schepen Luc Debondt geeft een overzicht van het afgevoerde huisvuil in 2014 – 2015.
Danny Spock Vermijen vraagt of het overzicht van zwerfvuil en sluikstort niet één op één is te krijgen.
Dit is praktisch niet haalbaar omdat bij het zwerfvuil vaak ook sluikstortvuil zit.
Paul Moelans dankt voor de info en gegevens die volgens hem vorige maand ook al wel hadden kunnen gegeven
worden. Hij vraagt of het mogelijk is om de cijfers in verband met sluikstorten maandelijks bekend te maken.
Schepen Luc Debondt verduidelijkt nog eens de manier van werken: de vaststellingen worden gedaan
door de dienst waarna de politie PV opmaakt die dan naar de GAS-dienst gaat die het dossier afwerkt. De
voorbije maand werden door de reinigingsdienst 15 vaststellingen gedaan.
Paul Moelans zou, indien hij nog schepen had geweest, meer en regelmatig de cijfers kenbaar maken zodat de
burger weet waar men mee bezig is. Pierre Gladiné stelt voor om dit regelmatig in de Stadskrant te vermelden.
Poerre Gladiné stelt vast dat veel mensen de Nederlandse taal niet machtig zijn en vraagt hoe deze kunnen bereikt
worden.
Schepen Luc Debondt deelt mee dat aan de hand van foto’s hen dat duidelijk wordt gemaakt.
Paul Moelans vraagt aan schepen Luc Debondt om volgende commissie te laten weten wat de schepen met zijn
suggestie gedaan heeft.
Verwijzend naar de vuilbakken vindt Danny Spock Vermijen dat er in de Smiskensstraat / Eigenaarsstraat er
wenselijk twee zouden staan.
Schepen Luc Debondt zal nagaan hoeveel er staan en wat mogelijk is.
Bij navraag blijkt dat er op de route parking Snollaerts – Smiskensstraat – Eigenaarsstraat – Korte
Gasthuistraat – Grote Markt. 6 vuilbakken staan (Korte Gasthuisstraat –Gasthuisstraat).
De vraag om eventuele vuilbakken te voorzien in de Smiskensstraat – Eigenaarstraat zal voorgelegd
worden op de vergadering van de stuurgroep Netheid
Paul Moelans vraagt ook om een overzicht te geven van de hondenpoepzuilen.
Te verkopen eigendommen
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Kristoff Wouters toelichting bij dit punt.
Paul Meeus verwijst naar de verhuis van het archief naar de Warande en vraagt of er moet onderhandeld worden
met de provincie.
Het bedoelde deel van het gebouw is eigendom van de Stad.
Verwijzend naar de herbestemming van het stadhuis is Paul Meeus van mening dat een PPS de stad veel geld
kost.
Volgens Kristoff Wouters is dit afhankelijk van wat men wil.
Paul Moelans vraagt hoe het zit met de schattingen van deze gebouwen en vraagt of er een evolutie is waar te
nemen.
Er is een lichte daling waar te nemen.
Paul Moelans vraagt om de geschatte waarden bij het verslag te voegen.
Het is niet de bedoeling om deze cijfers kenbaar te maken.
Openbare verkoop Kruishuisstraat 73
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft schepen Marc Boogers toelichting bij dit punt.
Kosteloze overdracht voor algemeen nut van de grond, infrastructuurwerken en wegenis Kasteelloop
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft schepen Marc Boogers toelichting bij dit punt.
Vaststelling algemeen kader selectieprocedure adjunct-directeur Sht
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Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft schepen Marc Boogers toelichting bij dit punt.
Paul Meeus heeft volgende bedenking hierbij: wanneer iemand vroeger heeft aangegeven die job te willen doen
maar misschien niet lukt in de proeven waardoor misschien een externe de job zou krijgen zou toch jammer zijn
voor het eigen personeel.
Schepen Marc Boogers verduidelijkt dat het college bepaalt of het wordt open geschreven enkel voor
internen of ook voor externen.
Erwin Brentjens vraagt of de kandidaten een opleidingstraject moeten volgen.
Schepen Marc Boogers verduidelijkt dat dit geen voorwaarde is. Er zijn enkel diplomavereisten.
Overzicht kostenstructuur en besparingen basisschool
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Pascale Van Bael toelichting bij dit punt.
Vraag van raadslid Marc Van Damme: verkoop van de gronden van de basisschool Jozef Simonslaan
Dit punt werd bij het begin van de commissie reeds behandeld maat Pascale Van Bael geeft nog een korte
toelichting aan de hand van een ppt (zie bijlage).
Pierre Gladiné vraagt of het ABOC een protocol van akkoord heeft ondertekend.
Schepen Marc Boogers meldt dat het ABOC 2 opmerkingen had:
- PR voorzien naar de twee andere vestigingen
- indien er geen leerlingen zouden meegaan naar de andere vestigingen, wat is dan het effect op de
school.
Punten agenda gemeenteraad
Er werden geen extra punten aangebracht.
Uit het college
Schepen Marc Boogers deelt mee dat de concessie met Apcoa voor een jaar zal verlengd worden. In het voorjaar
heeft de dienst de aanpassingen uitgevoerd en momenteel is men bezig uit te werken wat er moet komen na
Apcoa. Dit kan echter niet klaar zijn tegen 01-01-2016.
Pierre Gladiné herinnert zich dat vorige keer de concessie verlengd werd om Apcoa te evalueren en nu komt men
met een heel andere reden aan.
Schepen Marc Boogers verduidelijkt dat de reden vorige keer was dat men de nieuwe aanpassingen best niet deed
met een nieuwe concessiehouder.
Paul Moelans vraagt hoever men staat met de studie voor eventueel in eigen beheer te gaan.
Schepen Marc Boogers deelt mee dat de studie ver klaar is maar dat deze nog door de personeelsdienst
moet bekeken worden.
Paul Moelans vraagt aan schepen Marc Boogers welke deadline hij zichzelf geeft.
Schepen Marc Boogers hoopt dat de studie eind juni zal afgerond zijn.
Paul Moelans vraagt aan de schepen of het dus na de zomer zal zijn.
Schepen Marc Boogers wil niet dat men hem op datums vastpint in dit verband.
Varia
Paul Moelans verwijst naar de werken aan de voetpaden in de Schorvoortstraat. Volgens buurtbewoners zou men
deze opnieuw aan het openleggen zijn. Hij vraagt of dit op vraag van de Stad is en of dit niet kon vermeden worden.
Schepen Luc Debondt zal navraag doen. Hieruit blijkt dat dit is gebeurd naar aanleiding van een
kabeldefect van Telenet.
Paul Meeus vraagt of het college zijn suggestie om geen controles meer te doen op de parking van het station al
overwongen heeft.
Schepen Marc Boogers deelt mee dat dit nog niet gebeurd is.
Stef Breugelmans vraagt of er een preventieve aanpak voor de processierups is voorzien.
Schepen Luc Debondt zal dit navragen.
Uit navraag blijkt dat spuiten voor de milieudienst geen optie is. Voor het werken met een folie is het te laat.
Meldingen die binnenkomen zullen snel opgevolgd worden.
Stef Breugelmans vraagt wanneer de aannemer start met het dichten van de gaten in het asfalt.
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Hiervoor wordt een lijst opgemaakt. De uitvoering van deze werken zullen vermoedelijk in het najaar
gebeuren.
Jan Van Rompuy
commissiesecretaris
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Vergadering
Commissie 5
dinsdag 19 mei 2015

Agenda
Openbare zitting
− Ondertekening SAVE-Charter
− Goedkeuring verslag vorige vergadering
− Herneming punten vorige vergadering
− Te verkopen eigendommen
− Openbare verkoop Kruishuisstraat 73
− Kosteloze overdracht voor algemeen nut van grond, infrastructuurwerken en wegenis
Kasteelloop
− Vaststelling algemeen kader selectieprocedure adjunct-directeur Sht
− Overzicht kostenstructuur en besparingen basisschool
− Vraag van raadslid Marc Van Damme
− Punten agenda gemeenteraad
− Uit het college
− Varia
Besloten zitting
- Vraag van raadslid Willy Van Geirt

Beschadiging boordsteen na de werken
vooraan in de Herentalsstraat ter hoogte
van de apotheker

Dolomietpad Oude Dijk van de brug over
de Aa tot aan het kruispunt van de Ring

•
•
•

Wandelpad ?
Fietspad ?
Parkeerstrook ?

Aanbestedingen
onderhoud groen en reiniging

Aanbestedingen 2015
* Bestek bomen snoeien op
diverse locaties

Raming

€ 38.609,00

Gunning

€ 41.872,00

Periode

Aannemer Status

Bergenvoorjaar boomver2015 zorging

Uitgevoerd

* Bestek groenonderhoud: 3
percelen
Perceel 1: Zevendonk,
Mellevijver, Speelkaartenwijk,
Lokerse heide, Slachthuisstraat,
Veldekensweg, straten ten
noorden van kanaal, Maria van
Hongarijestraat/Amalia van
Solmsstraat en Galgenbeekweg

€ 355.528,00

Perceel 2: Parkwijk, Jef
Buyckxstraat, Steenweg op
Tielen, Rozenlaan, Sint-Jorislaan,
Everdongenlaan
€ 533.577,00

€ 228.136,00

2015,
2016,
2017

AGB bvba

Gegund

€ 329.678,00

2015,
2016,
2017

AGB bvba

Gegund

Aanbestedingen 2015

Raming

Gunning

Periode
2015,
2016,
Perceel 3: diverse locaties binnen
de Ring
€ 457.098,00 € 334.594,00
2017
* Bestek groenonderhoud sociale
tewerkstelling
Locaties: Schorvoort,
Stadsbedrijven en Brandweer
€ 160.104,54 € 109.509,84

* Bermen maaien machinaal

€ 189.288,80

/

2015,
2016
2015,
2016

Aannemer Status

Krinkels

Gegund

De Troef
vzw

Gegund

/

Biedingen
opgevraagd

Aanbestedingen 2015

Raming

Gunning

/

Periode
2015,
2016,
2017

* Bermen maaien manueel

€ 87.606,00

* Vegen van goten (zonder
verwerking veegvuil)

2015 tot
maart
€ 30.202,00 € 28.592,30 2016

Aannemer Status

/

Biedingen
opgevraagd

Kempisch
Veegbedrijf

gegund

Totaalbudget na gunning alle opdrachten ongeveer € 1.350.000, 00
Waar biedingen lager liggen dan inschrijving kan, indien noodzakelijk,
bijkomend onderhoud op afroep gebeuren.

Herneming punten vorige vergadering
- Vergelijking van het afgevoerd huisvuil 2014/2015
- Vuilbakken op de routes van de beide randparkingen naar het
centrum toe

Evolutie stadspatrimonium
Legislatuur 2014-2019
Kristoff Wouters - facility management
Hanne Teunckens - dienst patrimonium

Aanleiding / noodzaak
• Sterke veroudering patrimonium met noodzakelijke investeringen op
korte tot middellange termijn
• Reductie onderhoudsbudgetten
• Clustering personeel: efficiëntiewinsten
• Focussen op core business
• Financiële ontvangsten uit verkoop

Schematisch - academie

Timing academie
• Publicatie dossier oktober 2014
• Start der werken maart 2015
• Oplevering najaar 2017
• Timing verhuis in overleg met directie

Schematisch stadhuis

Timing stadhuis
• TRAM 41 speelkaartenmuseum: najaar 2015 of voorjaar 2016
• Sport/cultuur en evenementenloket Wollewei: najaar 2015 of voorjaar
2016
• Preventiedienst en GAS Stadskantoor
• Archief de Warande: najaar 2017 of voorjaar 2018

Herbestemming stadhuis: PPS?
• PPS-project opstarten met randvoorwaarden:
– Behoud representatieve functie op de markt
– Raadzaal / trouwzaal met cateringfaciliteiten
– Behoud voorgevel
– Politiepost?
–…
• De randvoorwaarden zullen de economische waarde sterk
beïnvloeden
• Dossier opstarten begin 2016

Totaaloverzicht
• 2015:
–
–
–
–

Paterstraat 136
Kruishuisstraat 73
Dekenij Zegeplein
Pastorij Middelares (AGB)

• 2016
– Jozef Simonslaan

• 2017
– Grote Markt 1 en 2
– Wouwerstraat 142-152

• 2018
–
–
–
–

Kerkplein 32
Gemeentestraat 10
Lindestraat
Kongoplein en Prinsenstraat 27

openbare verkoop Kruishuisstraat 73
• gekocht om te dienen als pastorij in 1978.
• Grote ruime woning met tuin
• Verbouwings- en/of renovatiewerken nodig om te voldoen aan huidige
comfortbehoeften
• opgenomen in meerjarenplanning voor verkoop in 2015

Ligging

Kruishuisstraat 73 gevel

Kosteloze overdracht voor algemeen nut
van grond, infrastructuurwerken en
wegenis Kasteelloop

Vaststelling algemeen kader selectieprocedure
adjunct-directeur SHT
-

Schooljaar 2015-2016 nog 120 leerkrachtenpunten voorzien voor adjunctdirecteur
Momenteel ad interim ingevuld
Protocol van akkoord in het Afzonderlijk Bijzonder Comité van 4 mei 2015
Wervingsreserve maximum 3 jaar
Selectie = ten minste een schriftelijk en mondeling onderdeel

Besparingen basisschool
Overzicht tekorten:
- 2011: -373.040,66 euro
- 2012: -298.387,58 euro
- 2013: -387.010,00: euro
Budgettering in SMJP:
- 2014: -194.259,00 euro
Afrekening 2014: -172.461,20 euro

Besparingen basisschool
Doelstelling: werkingskosten = of < dan werkingssubsidies in 2017
2014
Totale uitgaven voor basisschool:
Totale inkomsten voor basisschool:
Tekort

1.248.670,15
1.076.207,95
-172.461,20

Besparingen basisschool
Doelstelling: werkingskosten = of < dan werkingssubsidies in 2017
Overzicht personeel binnen werkingskosten gerekend:
2014
2 poets
0.5 secretariaat
1.5 kinderverzorging
2 techniekers
35 uren leerkrachten op stadskosten

Besparingen basisschool
Doelstelling: werkingskosten = of < dan werkingssubsidies (= ong. 160.000 euro)
Berekening personeelskosten + telkens 80.000 euro voor overige werkingskosten
2015

115.438 euro voor logistiek personeel - geen lkr op stadskosten
• Kinderverzorgsters niet vervangen (naar Lindeke) en op pensioen (1/4/2015)
• 1 technieker minder maar in praktijk nog niet doorgevoerd

2016

79.585,35 euro voor logistiek personeel - geen lkr op stadskosten
- geen kinderverzorging meer op stadskosten maar stagiaires
- 1 poets minder

Besparingen basisschool
Doelstelling: werkingskosten = of < dan werkingssubsidies
Vanaf 2016:
Werkingsmiddelen ongeveer 160.000 euro
Personeelskosten ongeveer 80.000 euro
Werkingskosten kunnen begroot worden op 80.000 euro (= bedrag dat
momenteel ook in begroting is opgenomen nl 76.857 euro)

De Paddenstoel
In de meerjarenplanning werden de inkomsten door de verkoop van de gronden
gelegen aan de Jozef Simonslaan 16 opgenomen voor het jaar 2016.
Deze beslissing leidt tot een herstructurering tot opheffing
Algemene voorwaarden en tijdspad:
- Bij voorkeur wordt de procedure gestart ten laatste in februari van het schooljaar dat
voorafgaat aan het schooljaar waarin de herstructurering effectief is. Voor de
Paddenstoel moet de procedure dus ten laatste voor eind februari 2016 gestart
worden.
- Ten laatste op 1 mei 2016 moet de herstructurering officieel gemeld zijn .
- De gemeenteraad neemt ten laatste voor 1 mei 2016 een beslissing
- Per 1 september 2016 is de herstructurering een feit

De Paddenstoel
Advies vragen en verplicht overleg organiseren met
De schoolraad: dit overleg werd gepland op 20 april ‘s avonds.
De schoolraad is reeds geïnformeerd over de denkpiste ivm de opheffing tijdens het
overleg op 24 februari 2015. De intentie werd op 20 april officieel meegedeeld.
ABOC: Overleg werd ingepland op 22 april om 10.30 u. De intentie tot herstructurering
door opheffing werd geagendeerd.

De Paddenstoel
Informatie delen:
Ouderraad: werden reeds geïnformeerd op basis van de schoolraad van 24 februari.
Stadspersoneel: werd 20 april 14.45 u. geïnformeerd
Vergadering onderwijzend personeel: 20 april om 16 u.
Beheerscomité scholengemeenschap: na goedkeuring door de gemeenteraad.
Toelichting aan de ouders Jozef Simonslaan: 27 april en 5 mei ouderoverleg. De brief
werd meegegeven met de nieuwsbrief van de school op 24 april.
Commissie 5: 19 mei
Gemeenteraad 1 juni. Als de gemeenteraad het herstructureren door opheffing
goedkeurt, wordt bij inschrijving meegegeven dat de Paddenstoel ‘verhuist’ naar één
van de twee andere locaties en dat schooljaar 15-16 het laatste schooljaar is in de
Jozef Simonslaan.

Punten agenda gemeenteraad
- AV Pidpa

Uit het college
…

Varia
…
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Speelplein

FRAC

Speelplein

Speelplein

Bij bushaltes thv Winkel

Bestaande hondenpoepbuis

Lijst droldroppers (inclusief clear channel borden)
Kerkhofweg
Nonnenpad
Zegeplein
Gasthuisstraat (Hema)
Korte Gasthuisstraat (Cools)
Stationsstraat (café Boxer)
Merodecenter
Hotel Viane
Paterstraat (Lindestraat)
Dr. Paul Janssenlaan
Steenweg op Oosthoven (tuin achter kerk)
Lukerstraat
Hogestraat
Pieter Heuvelmansstraat
Varenstraat
Jef Van Heupenstraat (Lentebloesem)
Jef Van Heupenstraat (Bentelstraat)
Jasper Van Kinschotstraat
Generaal van der Meerschstraat
Tuinbouwstraat
Otterstraat (tegenover Notekesgangetje)
Otterstraat (schilder Broeckx)
Beggaplein
Begijneveldekens (naast Finse piste)
Warandestraat/Wezenstraat
Hollandsestraat
Guldensporenlei (voreger Stadsmagazijn)
Antoine coppenslaan
Nieuwe kaai (tegen brug)
Bruyne strijd (nabij roestig huis)
Plamaten/Veldekensweg
Kongoplein
Taeymanslaan
Koningin Astridlaan 69
De Merodelei (Horito)
Middelares kerk
Gierledreef (Beyltjenshof)
Swat Engelenstraat
Campus blairon
Pater Verschuerenstraat
Volderstraat
Patriottenstraat/Spoorwegstraat
Vlamingenstraat
Patriottenstraat
Parking Snol (Stadspark)
Parking Snol (Fietsherstelpunt)
Hertenstraat (tegen spoor)
Parkring
A. Rodenbachplantsoen (kerk)

Sinteldreef
Jef Buyckxstraat 98-112
Vlasgarenstraat
Duivendongenstraat (padje)
Zevendonkplein
Acacialaan
Schorvoortstraat
Bergbeemden (91-101)
Oude dijk\ Schorvoortberg
Den Brand (grasveld achterin)
Brandhoefstraat
Xaverianenplantsoen
Harten (speelplein Ruiten)
Jokerstraat
Vredestraat\ 11 novemberlaan
Tijl en Nelestraat (hondenweide 2 stuks)
Neerhofstraat
Oranjemolenstraat
Gust Hensstraat
Hammelburgstraat
Technico Sporthal
Wouwerstraat (kanaal)
Groenplein
Wouwerstraat (achterin) 2 stuks
Begijnhof (2 stuks)
Begijnendreef (speelplein)
Nieuwe kaai (hondenweide 2 stuks)
Lokerenstraat (kerkje)
Meibloemstraat
Volderstraat
Oudstrijderslaan (achter garages)
Emiel verreestraat
Albert Van Dijckstraat
Den Brand\ Oude dijk
Slagmolenstraat\ Schorvoortstraat
Harten (grasperk)
Jokerstraat
Frac hondenweide (2 stuks)

