VERSLAG
VERGADERING COMMISSIE 5
van dinsdag 30 oktober 2018 om 19:30 uur

Aanwezig: Starckx Wannes - voorzitter
Breugelmans Stef, Der Kinderen Annemie, Gevers Dimitri, Roes Peter, De Smet Annick, Meeus Paul, Grooten
Eddy, Van Damme Marc - raadsleden
Debondt Luc, Boogers Marc - schepenen
Van Rompuy Jan - commissiesecretaris
Verontschuldigd: Gladiné Pierre - raadslid
Waren eveneens aanwezig
Paul Moelans en Herman Schaerlaekens – raadsleden,
Ben Croon – Manager,
Karolien Van den Broeck – Mobiliteit,
Kristoff Wouters – Facility Management,
Pers,
Publiek.
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Oprichting van een Interlokale vereniging DKO voor SASK en voor SAMWD
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Ben Croon toelichting bij dit punt.
Paul Meeus verwijst naar de afgevaardigde per gemeente met stemrecht en het feit dat beslist
wordt met consensus en vraagt hoe dit te combineren is.
De tekst is gebaseerd op de modelovereenkomst van het OVSG. De consensus is
opgenomen om te vermijden dat alle filialen samen tegen Turnhout zouden stemmen.
Paul Meeus vraagt of hij het goed begrepen heeft dat de beheerscomités enkel de materiële
zaken behartigen en de directie het inhoudelijke.
Dit is inderdaad zo.
Turnova: gebruiksovereenkomst muzieklokaal Kunstencampus Academieplein Heilig Graf
Schepen Marc Boogers geeft een korte toelichting bij dit punt.
Het Heilig Graf zal drie maal per week gebruik kunnen maken van het muzieklokaal aan 10
euro per uur.
Herman Schaerlaekens vraagt of dynamo ook 10 euro per uur moet betalen.
Neen, voor dynamo bestaat er een convenant.
Meirgorenstraat 18: openbare erfdienstbaarheid van doorgang
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft schepen Marc Boogers toelichting bij dit punt.
Aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Karolien Van den Broeck toelichting bij dit punt.
Paul Meeus verwijst naar de gehandicaptenplaatsen die met twee naast elkaar worden
geplaatst.
Dit is enkel op plaatsen waar de nood groot is en deze over het algemeen altijd bezet
zijn.
Aanpassing afbakening bebouwde kom
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Karolien Van den Broeck toelichting bij dit punt.
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Vanuit het publiek wordt gevraagd of de bewoners die in de bebouwde kom gaan terecht
komen verwittigd worden.
Paul Moelans stelt voor om dit in de Stadskrant te plaatsen.
Kost ANPR camera’s Zevendonk
Schepen Marc Boogers verduidelijkt dat de kost per camera ongeveer 35.000 euro bedraagt.
Voor Zevendonk zijn er drie nodig.
Verbouwingen locatie Druivenstraat (kinderopvang)
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Kristoff Wouters toelichting bij dit punt.
Paul Meeus vraagt of de keuze van het college het enige argument is.
Wanneer men de werken niet zou uitvoeren dient men de 600.000 euro subsidies ook
terug te betalen en komt er nog een boeteclausule voor de andere gemeenten
bovenop.
Paul Meeus stel vast dat men door de feiten het mes op de keel wordt gezet.
Paul Meeus merkt op dat het gekozen voorstel ook kan tegenvallen.
Dan kan eventueel voorstel drie nog overwogen worden.
Vragen van raadslid Paul Meeus:
- Wegdek Sint-Beggaplein. Noodzakelijk onderhoud. Welke zijn de plannen nog voor de winter?
- Straatmeubilair (banken e.d.m.) in Turnhout. Hoe en wanneer wordt dit onderhouden?
Schepen Luc Debondt deelt mee dat voor het groot onderhoud er geen kredieten voorzien zijn.
Voor de winter zal met koud-asfalt de grootste herstellingen gebeuren en na de winter zal dit
alles grondig worden aangepakt.
Het straatmeubilair wordt onderhouden door de reinigingsploeg.
Paul Meeus vraagt hoe dikwijls dit gebeurt.
Dit moet opgezocht worden.
Paul Moelans vraagt of er een inventaris is van het straatmeubilair.
Deze is er.
Eddy Grooten vraagt of deze regeling ook geldt voor de lichtbollen.
Neen, deze worden vernieuwd.
Vraag van raadslid Stef Breugelmans:
Evaluatie methoden voor preventieve bestrijding processierupsen.
Schepen Luc Debondt deelt mee dat testen zonder rupsen niet mogelijk is maar dat er volgend
jaar in bepaalde gebieden zal getest worden met een 3 tot 4-tal verschillende methodes.
Eddy Grooten hoopt op een structurele oplossing.
Marc Van Damme vraagt of men iets achter de hand heeft wanneer de processierups plotst
opdaagt.
De firma zal dan vlugger ingezet worden.
Herman Schaerlaekens vraagt of het uittesten van de verschillende mogelijkheden van
hogerhand kan gedaan worden.
Peter Roes vraagt of er ook contacten zijn met andere buurgemeenten.
Er zijn contacten met de buurgemeenten.
Paul Moelans stelt vast dat de last volledig wegpakken moeilijk zal zijn maar de last
verminderen is al zeker positief.
Voorzitter Wannes Starckx stelt voor om aan de landbouwschool van Geel te vragen om dit
probleem samen met andere gemeenten aan te pakken.
Paul Meeus stelt voor om de zomereik niet meer aan te planten en waar ze eventueel nog
kunnen weggehaald worden, deze ook weg te halen.
Stef Breugelmans vraagt om alleszins de preventieve druk te verhogen en dit jaren vol te
houden.
Punten agenda gemeenteraad
Er werden geen extra punten aangebracht.
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Uit het college
Er werden geen punten aangebracht.
Varia
Paul Moelans vraagt wanneer de verkiezingsborden worden weggehaald.
Momenteel is men hiermee bezig.
Enkele borden zullen nog blijven staan voor affiches van 11-11-11 en zullen nadien
weggenomen worden.
Paul Moelans vraagt wanneer de borden voor de wegversmallingen worden geplaatst.
Deze zijn in de planning voorzien.
Vanuit het publiek wordt verwezen naar de fietsentelling van eind september en gevraagd of
de resultaten al bekend zijn.
Volgende commissie zal dit aan bod komen.
Vanuit het publiek wordt verwezen naar de commissie van 13 juni 2017 waar gezegd werd dat
het fietspad aan de Oude Dijk voor de nieuwe bestuursploeg zou zijn. Nu deze ploeg bekend is
vraagt men hiervoor de nodige aandacht.
Jan Van Rompuy
commissiesecretaris
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Vergadering
Commissie 5
dinsdag 30 oktober 2018

Agenda
- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Oprichting van een Interlokale vereniging DKO voor SASK en voor SAMWD
- Turnova: gebruiksovereenkomst muzieklokaal Kunstencampus Academieplein Heilig Graf
- Meirgorenstraat 18: openbare erfdienstbaarheid van doorgang
- Aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer
- Aanpassing afbakening bebouwde kom
- Kost ANPR camera's Zevendonk
- Verbouwingen locatie Druivenstraat (kinderopvang)
- Vragen van raadslid Paul Meeus
- Vraag van raadslid Stef Breugelmans:
- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college
- Varia

Oprichting van een Interlokale vereniging DKO voor
SASK en voor SAMWD

Turnova: gebruiksovereenkomst muzieklokaal
Kunstencampus Academieplein Heilig Graf

Meirgorenstraat 18 –
openbare erfdienstbaarheid

Aanvullende verkeersreglementen

• Twee extra plaatsen: hnr 18 en 47

• Inrichten voorbehouden parkeerplaats

• Bijkomende parkeerplaats op zelfde locatie

Afbakening bebouwde kom

Gevolgen voor weggebruikers
•
•
•
•
•
•
•

Fietsers per 2
Voorrangsregeling bij bushaltes
Langdurig parkeren van vrachtwagens, slepen en aanhangwagens
Stilstaan en parkeren langs de rijbaan of op de bermen
inhalen door vrachtwagens +3,5 ton
Afstand tussen voertuigen van +7,5 ton
Afstand tussen auto’s in konvooi

Gevolgen voor wegbeheerders
•
•
•
•

Signalisatie bij fiets- en voetgangersoversteekplaatsen
Aanduiding voorrangsregeling aan kruispunten
Afmetingen en afstanden van de verkeersborden
Inrichting en ontwerp van de straat ahv regels over parkeren/fietsen/…

Kost ANPR camera's Zevendonk
−…

Verbouwingen locatie Druivenstraat (kinderopvang)

Vragen van raadslid Paul Meeus
− Wegdek Sint-Beggaplein. Noodzakelijk onderhoud. Welke zijn de plannen
nog voor de winter?
- Straatmeubilair (banken e.d.m.) in Turnhout. Hoe en wanneer wordt dit
onderhouden?

Vraag van raadslid Stef Breugelmans
− Evaluatie methoden voor preventieve bestrijding processierupsen

Punten agenda gemeenteraad
−…

Uit het college
−…

Varia
−…

Commissie 5: 30/10/2018

Oprichting
2 Interlokale Verenigingen
Deeltijds Kunstonderwijs
(SASK & SAMWD)

Inhoud
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Huidige regeling filialen SASK & SAMWD
Aanleiding wijziging
Interlokale Vereniging
Uitgangspunt: status-quo
Inhoud overeenkomsten - kern
Samenstelling beheerscomités

1. Huidige regeling filialen DKO
• Oprichting vestigingsplaatsen op grondgebied andere
gemeente(n) → expliciete vermelding in regelgeving
• Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK)
→ 3 filialen: Beerse, Oud-Turnhout en Zoersel
→ Beeldende en Audiovisuele Kunsten
• Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD)
→ 4 filialen: Arendonk, Beerse, Retie, Vosselaar
→ Dans, Woordkunst/Drama en Muziek
• Gelijkaardige afspraken via bilaterale overeenkomsten

2. Aanleiding wijziging
• Nieuw niveaudecreet DKO (in voege vanaf 01/09/2018):
Geen expliciete formulering/rechtsgrond meer voor oprichting
filialen op grondgebied andere gemeente(n)

• Bestaande organieke regels samenwerking gemeenten:
 ‘Gewone’ overeenkomst conform art.196 GD → kortlopend (OVSG)
 Decreet IGS → voor contractuele samenwerking met een duurzaam of
projectmatig karakter: Interlokale Vereniging (ILV)
→

Noodzaak oprichting Interlokale vereniging(en)

3. Interlokale Vereniging
• Decreet IGS 6 juli 2001 (→ Decreet Lokaal Bestuur)
• Eenvoudigste vorm voor samenwerking gemeenten
→ geen rechtspersoonlijkheid
→ geen beheersoverdracht
• Eenvoudige structuur
Overeenkomst = statuten
Beherende gemeente = zetel = vertegenwoordiger ILV
Beheerscomité
→ (minstens) 1 afgevaardigde per gemeente
→ uitvoering van de overeenkomst
→ Huishoudelijk reglement (geen deel van overeenkomst)

4. Uitgangspunten
• Huidige filiaalwerkingen voortzetten
→ geen inhoudelijke wijzigingen
→ zo eenvoudig mogelijk

• 2 x ILV: alle filialen SASK + alle filialen SAMWD
→ Gelijkaardige afspraken/werkingen laten bundeling toe
→ 2 ILV/beheerscomités = beter dan 7
→ Turnhout = beherende gemeente = zetel = vertegenw.

• Verschil 2 ILV: zeer beperkt → domeinspecifiek

5. Inhoud overeenkomsten - kern
• Onbepaalde duur – ingang 01/09/2018 – jaarlijks opzegbaar GR
• Beheerscomité: werking & bevoegdheden
•
•
•
•

Minstens 1 zitting / jaar
Beslissingen bij consensus
Organisatie/werking, spreiding aanbod, infrastructuur, uitrusting…
Vaststellen ontwerp jaarrekening en jaarverslag

• ILV geen eigen personeelsbevoegdheid
• ILV financiën:
– Geen eigen rekening / geen extra bijdragen deelnemende gemeenten
– Jaarrekening = overzicht rechtstreekse jaarafrekeningen tussen T & F
– Werkingsjaar = schooljaar (1 september – 31 augustus)

• Jaarlijkse evaluatie GR (goedkeuring jaarrekening & -verslag)

6. Samenstelling beheerscomités
• Elke gemeente 1 afgevaardigde (& vervanger) met stem
Afgevaardigde aan te duiden uit leden CBS
Turnhout: afgevaardigde = schepen DKO (rechtswege)
vervanger = ander lid CBS
• Deskundigen = directeur academie + 1 ambtenaar/gemeente
• Voorzitter = stemgerechtigd afgevaardigde van Turnhout
• Duur = legislatuur → vernieuwing 2019 (indien nodig)
Turnhout: afgevaardigde van rechtswege
GR overige gemeenten → goedkeuring & afvaardiging okt. & nov.

VRAGEN?

PACE
Naar nieuwe voorstellen voor de integratie van de
occasionele en de reguliere kinderopvang –
verbouwingen locatie Druivenstraat

PACE
- Integrale aanpak
- Tegen sociale uitsluiting en kinderarmoede in Europa
- Door:
- ondersteunen van kwetsbare ouders
in de zoektocht naar werk
- Vergemakkelijken van de toegang tot kinderopvang
- Deadline PACE 30 september 2020

Vaststelling werkpakket 4
Aanbesteding verbouwing Druivenstraat voorjaar 2018
- slechts één inschrijver
- offerte hoger dan budget (850.000 tov 630.000) 220.000€
overschrijding (te herleiden tot 155.000€ owv wegvallen
onderschoeiing

Ook na bijkomende gesprekken
- te hoge prijzen
- daling capaciteit kinderopvang
- geen kantoorruimte meer
- beperkte dakrenovatie

Vervolgtraject
Gesprek op 24 augustus 2018 met lead partner Mechelen:
KADER:
-- slechts 1 functie mogelijk binnen pace-kamer
-- investeringsbudget uitgeven voor oktober 2019
-- uitstel vragen aan Europa is niet mogelijk
-- boetes voor projectpartners bij niet/gedeeltelijke
oplevering
-- vraag ten laatste 17 september een beslissing aan
de lead partner over te maken

Voorstel 1
Basis
- huidige renovatieplannen
- opdelen in kleinere uit te voeren werken
Voordeel
- snel kunnen opstarten
- deadline is haalbaar
- kleinere aannemers, grotere interesse en meer
marktconforme prijzen
Nadeel
- vermoedelijk nog steeds (kleinere) overschrijding budget
- site Druivenstraat zal reeds in de loop van het werkjaar
moeten worden ontruimd
- extra (coördinatie-)werk dienst FM

Voorstel 2
Basis
- aanpassen renovatieplan
-- wind- en waterdicht maken
-- lindeke integreren in een modulaire aanbouw op de begane grond
(parking Muylenberg)
-- PACE-ruimte voorzien
-- aparte toegang realiseren
-- volledige dakrenovatie / gedeeltelijke dakrenovatie
Voordeel
Nadeel
- dakrenovatie, PACE-ruimte en nieuwe ingang: 300.000 €
- deadline oktober 2019 nog haalbaar?
- inkrimping capaciteit Muylenberg
- eventuele huur modulaire aanbouw = lopende rekening (raming: 80.000€ / 4jaar)
- op dak na blijft gebouw in slechte staat

Voorstel 3
Basis
Gunnen op basis van 1ste aanbesteding
Voordeel
- oorspronkelijk projectplan en programma van eisen
kunnen worden gerealiseerd
- coördinatie tussen verschillende onderaannemers ten
laste van hoofdaannemer
Nadeel
- extra krediet (155.000€) te voorzien bij de
eerstvolgende budgetwijziging

Uiteindelijke keuze: voorstel 1 (CBS
06/09/2018)
Opening van de offertes voorzien op
13/11/2018
Geplande start der werken: 11/03/2019
Werken zullen duren tot september 2019

