VERSLAG
VERGADERING COMMISSIE 5
van dinsdag 21 april 2015om 19:30 uur

Aanwezig: Starckx Wannes - voorzitter
Breugelmans Stef, Der Kinderen Annemie, Roes Peter, Meeus Paul, Versmissen Tom, Vermeijen Danny, Van
Damme Marc, Gladiné Pierre - raadsleden
Debondt Luc, Boogers Marc - schepenen
Van Rompuy Jan - commissiesecretaris
Verontschuldigd: Otten Toon, Van Heupen Nic - raadsleden
Waren eveneens aanwezig
Guy Van Litsenborg – raadslid in vervanging van Toon Otten,
Jan Van Otten – raadslid in vervanging van Nic Van Heupen,
Erwin Brentjens en Paul Moelans – raadsleden,
Luc Op de Beeck – voorzitter ocmw,
Kristoff Wouters, directeur Facility Management,
Pascale Van Bael – directeur Burger en Samenleving,
Dorien Stammen – directeur basisschool,
Publiek,
Pers.
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Schepen Marc Boogers verwijst nog even naar de aanpassingswerken Slachthuisstraat / Steenweg op Gierle.:
gesprekken met AWV hebben er toe geleid dat er een zebrapad komt en een snelheidsbeperking tot 50 km/u
vanaf de Ring tot de Muizenvenstraat. De uitrit Slachthuisstraat / Steenweg op Gierle wordt rechts versmald.
Deze aanpassingen zullen nog opgenomen worden tijdens de huidige werkzaamheden. Het fietspad van de
Slachthuisstraat zal verlengd worden tot aan het zebrapad. Het buurtcomité is ook akkoord met deze
aanpassingen.
Paul Moelans merkt op dat de omleiding volgens hem te eng is opgevat zoals hij eerder reeds had gemeld.
Daarenboven vindt hij dat het duidelijker had mogen zijn want de mensen weten niet wat de N zoveel of de R
zoveel betekent. Straatnamen zou veel duidelijk zijn geweest.
Schepen Marc Boogers deelt mee dat de borden nu zo zijn gemaakt. Hij weet niet of AWV deze nog zal
willen wijzigen. De straatnamen staan wel vermeld op de dynamische borden.
Paul Moelans had vorige commissievergadering melding gemaakt van een beschadigde borduiur in de
Herentalsstraat met de vraag om dit op te lossen. Hij vindt er niets van terug in het verslag.
Schepen Luc Debondt heeft dit uit het oog verloren maar zal het aan de dienst vragen.
Paul Moelans had gevraagd om het punt te agenderen in verband met de verharde strook Oud Dijk of daar mag
geparkeerd worden en ook om de putten op te vullen. Hij vindt het betreurenswaardig dat zijn vragen niet
beantwoord worden.
Schepen Luc Debondt wijst er op dat tijdens vorige commissievergadering geantwoord werd dat er niet
mag geparkeerd worden. Wat de putten betreft zou dit de dag na de commissie aan de dienst
doorgeven worden. Schepen Luc Debondt kan niet zeggen hoe het nu op de planning staat maar zal het
navragen.
Paul Moelans wil dit graag volgende commissie besproken zien met een duidelijk antwoord.
Paul Moelans had ook gevraagd naar de tonnage huisvuil.
Schepen Luc Debondt deelt mee dat er nog geen vergelijking is kunnen gemaakt worden.
Paul Moelans vindt het toch niet moeilijk: wanneer men de tonnage nu weet en het gemiddelde van vorige jaren
dan heeft men toch het verschil. Hij had hier graag toch een antwoord op gehad en is redelijk teleurgesteld.
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Convenant tussen de Stad Turnhout en de Turnhoutse culturele spelers - vzw Stroom (dinamo)
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Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft schepen Marc Boogers toelichting bij dit punt.
Regiosreening
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Pascale Van Bael een overzicht van de diverse
samenwerkingsverbanden met betrekking tot deze commissie.
Erwin Brentjens verwijst naar het lokaal overleg platform wat een netwerk is boven de onderwijsnetten. Binnen
afzienbare tijd gaan deze LOPs verdwijnen en hij vraagt of de Stad deze coördinerende rol gaat overnemen.
Er zal bekeken worden hoe dit gaat opgelost worden, alles is nog niet duidelijk.
Erwin Brentjens verwijst naar de periode van voor er sprake was van een LOP en vraagt of men terug in die
richting denkt.
Wat er met de wegvallende taken moet gebeuren wanneer het LOP verdwijnt, dat moet nog bekeken
worden, meldt schepen Marc Boogers
Erwin Brentjens verduidelijkt dat het LOP vrij intensief is en het niet eenvoudig zal zijn om dit over te nemen.
Samenwerking Stad Turnhout - OCMW Turnhout : voorstel rond locatiekeuze
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Kristoff Wouters toelichting bij dit punt.
Paul Moelans merkt op dat hij twee jaar geleden in Genk was geweest en daar een goed draaiend onthaal had
gezien. Hij vindt dat het nu weer niet opnieuw moet uitgevonden worden.
Paul Meeus vraagt hoe de praktische reorganisatie staat tegenover de nota van de Vlaamse Regering.
Luc Op de Beeck is van mening dat het ene het andere misschien zal vergemakkelijken. Er wordt voor
een aantal diensten bekeken om eventueel een versneld samen zitten mogelijk is.
Paul Meeus stelt dat het uitgangspunt de beslissing van de minister moet zijn.
Luc Op de Beeck wijst er op dat het de bedoeling is om tegen 1 januari 2019 er een nieuwe organisatie
van te maken.
Paul Meeus vraagt of men ook een zicht heeft op de bestuurlijke consequenties.
Luc Op de Beeck merkt op dat het beleid zal gevoerd worden in de gemeenteraad. In het comité Sociale
Dienst kunnen raadsleden en experten zitten. Verder moet nog bekeken worden hoe zal omgegaan
worden met beleidscomités in openbare zitting.
Paul Meeus begrijpt dat individuele dossiers behandeld worden in besloten zitting maar is van mening dat
openbaarheid toch ook voordelen heeft en denkt daarbij bijvoorbeeld aan het seniorencomité.
Luc Op de Beeck stelt dat er enerzijds het burgerlijk wetboek is en anderzijds het ocmw-wetboek en is
van mening wanneer het gaat om een menswaardig bestaan, moet bekeken worden hoe men met dit
alles zal omgaan. Het beleid rond bepaalde doelgroepen in de openbaarheid brengen zou een
aantrekkingskracht kunnen zijn. Het ligt allemaal niet zo eenvoudig.
Paul Moelans vraagt wat de financiële inpact van dit alles is.
Momenteel werd enkel nog maar de twee mogelijkheden van locatiekeuze becijferd, de rest nog niet.
Eerst zal het bouwprogramma moeten bepaald worden en dan kan pas het financiële berekend worden.
Luc Op de Beeck voegt er aan toe dat het uiteindelijk geen meerkost mag worden dan de huidige
exploitatiekost.
Paul Moelans is voorstander van alles op één Campus maar vraagt wat als dit immens duur gaat uitvallen.
Men moet alles bekijken over een langere periode. De investeringskost kan eventueel voor een
bepaalde locatie duurder zijn maar de exploitatiekost de volgende tien jaar beduidend lager waardoor
het totaal toch nog lager is dan de andere locatie met een kleinere investeringskost maar hogere
werkingskost. Daarenboven gaat het niet alleen om het financiële maar ook over het samen brengen
van diensten.
Paul Moelans verwijst naar de verhuis van het stadhuis naar enerzijds de Wollewei en anderzijds het
Stadskantoor. Dan de verhuis van het ocmw naar het Stadskantoor. Hij vraagt wat nu het volgende zal zijn.
Schepen Marc Boogers deelt mee dat de lijst bij het begin van de legislatuur is opgesteld en alles in
elkaar grijpt. Kristoff Wouters voegt er aan toe dat het Stadhuis pas volledig leeg zal zijn na de verhuis
van het archief naar de Warande. De huidige locaties van de academies komen vrij na de verhuis naar
Turnova. Verder zijn er nog een aantal losse eenheden die zich zullen aandienen wanneer de
opportuniteit zich voordoet.
Paul Moelans vraagt om deze lijst volgende commissie te overlopen.
Vuilnisbakken - overzicht
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft schepen Luc Debondt toelichting bij dit punt.
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Danny Spock Vermijen vraagt wat men doet met de vuilbakjes waar constant vuilnis rond staat, men kan toch
moeilijk al die vuilbakken weghalen.
Schepen Luc Debondt verduidelijkt dat dit punt per punt zal bekeken worden.
Danny Spock Vermijen heeft in eerdere commissies reeds aangehaald dat tussen Ring (randparking) en centrum
geen enkele vuilbak is te vinden en heeft toen telkens gevraagd wat men hier gaat aan doen. Tot nu toe heeft hij
hierover nog niets gehoord.
Stef Breugelmans vraagt hoe lang het duurt vooraleer een nieuwe vuilbak op de lijst van leeg te maken
vuilbakken komt.
Deze wordt onmiddellijk op de lijst geplaatst.
Doorgangsrecht personeelsparking Blairon
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft schepen Marc Boogers toelichting bij dit punt.
Vraag van raadslid Erwin Brentjens:
Stedelijk basisonderwijs: personeelsformatie schooljaar 2015-2016
De scholen ontvingen reeds een lestijdenpakket voor volgend schooljaar dat gebaseerd is op deels nietgeverifieerde leerlingengegevens.
Graag had ik de cijfers besproken van de stedelijke basisschool.
Kleuteronderwijs: aantal lln per wegingscoëfficiënt, lestijden volgens de schalen, SES-lestijden
Lager onderwijs: aantal lln per wegingscoëfficiënt, lestijden volgens de schalen, SES-lestijden,
aanvullende lestijden godsdiensten
Aantal uren kinderverzorging. Punten ICT-coördinatie. Punten administratieve ondersteuning
Hoe worden de SES-lestijden ingezet? Welk zijn de pedagogische criteria hiervoor?
Aan de hand van een overzicht (zie bijlage) geeft Dorien Stammen toelichting bij dit punt.
Erwin Brentjens verwijst naar de meerjarenplanning waar werd gesteld dat de Stad als Inrichtende Macht
belangrijke besparingen wil doorvoeren. Hij vraagt waar die besparingen zich situeren in de basisschool.
Schepen Marc Boogers deelt mee dat vanaf eind vorig schooljaar een aantal personeelsleden niet meer
vervangen werden. Hij wil daar volgende commissie een overzicht van geven. Het gaat hier onder meer
over poetspersoneel en kinderverzorgsters.
Erwin Brentjens stelt dat samenwerking via scholengemeenschappen gepromoot wordt.
Schepen Marc Boogers kan enkel meedelen dat wat het Sht betreft men daar in de luwte mee bezig is.
Paul Meeus wil graag weten waar er bespaart wordt en tegen wanneer.
Schepen Marc Boogers licht toe dat vooral op personeel werd bespaard en dan betreft het personeel dat
door de Stad in het verleden extra aan de school werd toegevoegd. Dit kostte de Stad ongeveer 300.000
tot 350.000 euro per jaar dat ondertussen is afgebouwd.
Paul Meeus concludeert dat er dus nu minder dienstverlening is.
Schepen Marc Boogers wijst er op dat de dienstverlening nu op het niveau staat van andere scholen,
maar men in het verleden boven de andere scholen stond. Dorien Stammen voegt er aan toe dat deze
vermindering wel deels wordt opgevangen door stagiairs.
Erwin Brentjens zou graag in de commissie van september een overzicht krijgen van wat nu minder is.
Marc Van Damme vraagt wie de school momenteel poetst.
Dorien Stammen deelt mee dat ze uitkijkt naar het nieuwe poetssysteem dat de Stad invoert.
Aansluitend op dit punt (oorspronkelijk als punt bij: uit het college) meldt schepen Marc Boogers dat in het
meerjarenplan de verkoop van de gronden aan de Jozef Simonslaan (de kleuterschool) staat gepland voor 20162017. Dit betekent dat het schooljaar 2015-2016 het laatste schooljaar zal zijn dat deze wijkschool zal geopend
zijn. Dit dossier komt op de agenda van de raad van juni, maar de schepen wil het toch nu al melden.
OVSG heeft een stappenplan opgemaakt met onder meer het inlichten van het stadspersoneel, de leerkrachten,
de vakbonden, de ouders, … .
Schepen Marc Boogers vindt dat best de ouders nu reeds ingelicht worden en dit tegenover hen ook het eerlijkst
is zodat ze eventueel nu al kunnen kiezen voor een andere school.
Schepen Marc Boogers verklaart ook nog de reden van de sluiting: de conciërgewoning en préfabklassen zijn
verouderd en het vermarkten brengt financiële middelen op voor de Stad.
Marc Van Damme vraagt of alle kinderen van de school kunnen gehuisvest worden op de andere vestigingen.
Schepen Marc Boogers deelt mee dat dit geen probleem is. Hij voegt er aan toe dat wanneer niet alle
ouders zouden kiezen om hun kind op de andere stedelijke locaties in te schrijven er eventueel
bepaalde leerkrachten op reaffectatie komen binnen de scholengemeenschap.
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Paul Meeus vindt dat er toch een aantal vreemde zaken zijn terug te vinden in de redenering: het schooltje is
gegroeid omwille van de omgeving en nu gaat men dat schooltje sluiten. De twee andere locaties van de
basisschool liggen heel dicht bij elkaar, maar men sluit deze locatie. Paul Meeus vraagt zich af of misschien de
Ark geïnteresseerd is in de gronden? Hij vindt het toch bizar dat men wil besparen ten koste van een groeiende
school. Daarenboven moet men niet denken dat de ouders hun kinderen nu allemaal naar de andere vestigingen
gaan sturen, mensen gaan ook wel kijken naar andere scholen. Voor het personeel is reaffectatie zeker niet leuk.
Dit alles vindt Paul Meeus toch vreemd en bizar. De ouders gaan dit zeker niet leuk vinden. Het enige positieve
aan heel dit dossier is volgens Paul Meeus het feit dat men tijdig info geeft. Volgens hem ga je toch niet besparen
op kinderen en leerkrachten. Hij gaat verder: in onze basisscholen wordt goed werk geleverd en nu gaan we
beknibbelen. We zijn dus niet goed bezig volgens Paul Meeus.
Danny Spock Vermijen vraagt of er zicht is op de vlucht van al deze kinderen naar andere vestigingen.
Schepen Marc Boogers zegt dat dit niet duidelijk is. Bij de keuze zijn er verschillende elementen die
ouders in overweging nemen.
Danny Spock Vermijen is van mening dat je keihard je best kan doen in de Parkwijk, maar dat niet alle leerlingen
van de J. Simonslaan naar de Parkwijk gaan komen. Hij vindt dat het schooltje toch moet kunnen behouden
blijven en voert aan dat de crèche op Blairon een bijkomend element is om in die buurt een kleuterschooltje te
hebben.
Schepen Marc Boogers verwijst nog even naar de vraag van Paul Meeus of de Ark geïnteresseerd is en
stelt duidelijk dat er momenteel geen enkele kandidaat is om deze gronden te kopen. Hij wijst er verder
op dat dit scenario duidelijk in de meerjarenplanning staat en dus iedereen wist dat dit er ging aankomen
en het dus gewoon doen is wat er geschreven staat.
Paul Meeus merkt op dat de lijst van te verkopen eigendommen werd opgemaakt met de woorden: “desgevallend
in aanmerking zou kunnen komen”. Hij is van mening dat het beleid ook rekening moet houden met de intrinsieke
waarde. Als het leerlingenaantal zou dalen, vindt Paul Meeus een verkoop ok maar toch niet wanneer het aantal
stijgt.
Schepen Luc Debondt merkt op dat de huidige préfabklassen dringend aan vervanging toe zijn.
Paul Meeus vraagt of de inspectie de klassen heeft afgekeurd.
Neen.
Schepen Marc Boogers wijst er nog eens op dat dit scenario in de beleidsnota is opgenomen.
Paul Meeus is van mening dat het college het beleid zelf kan aanpassen en toch ook kan verkopen
indien het aantal leerlingen zou dalen.
Danny Spock Vermijen begrijpt niet dat de schepen zegt dat de basisschool een taak is van de Stad en nu het
schooltje gaat verkopen. Ook Marc Van Damme begrijpt het niet dat nu, wanneer het goed gaat, het schooltje
weg moet. Danny Spock Vermijen is van mening dat investeren in de basisschool ook investeren in mensen
betekent en vraagt of men wil investeren in gebouwen of ook in de gemeenschap.
Punten agenda gemeenteraad
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft schepen Marc Boogers toelichting bij het punt in verband met
grondverwerving voor algemeen nut in het kader van de aanleg van een fietspad aan de Zierenbosstraat.
Paul Meeus vraagt of het de bedoeling is om in twee richtingen een fietspad aan te leggen.
Er komt langs beide zijden van de weg een fietspad.
Paul Moelans vraat of het fietspad gescheiden wordt van de rijbaan.
Het wordt een afgescheiden fietspad.
Peter Roes merkt op dat langs beide zijden van de weg een fietspad komt en dat de aanleg toch in twee fasen
zal moeten gebeuren. Hij vraagt om al zo vlug mogelijk langs de kant van Philips het fietspad aan te leggen.
Uit het college
Schepen Luc Debondt deelt mee dat alle dossiers in verband met groenonderhoud toegewezen zijn.
Paul Moelans vraagt om dit volgende commissie toe te lichten.
Schepen Luc Debondt deelt mee dat vanavond (21-04-15) de uitzending van Telefacts op VTM aandacht besteed
aan sluikstorten.
Paul Moelans merkt op dat het een geluk is dat het oude salon op de Oude Dijk weg is en vindt dat de Stad altijd
achter de feiten aanholt. Hij stelt voor een camera te plaatsen waarbij het licht aangaat bij beweging. Tevens
hoopt hij dat zal opgetreden worden.
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Varia
Danny Spock Vermijen is van mening dat de nieuwe baan naar Geel een aanzuigeffect heeft. ’s Ochtends vanaf
8 uur is het aanschuiven van bovenaan de brug. De uurregeling van de bussen van De Lijn zijn hier niet op
aangepast waardoor er vertragingen van 12 tot 17 minuten optreden. Hij had graag hierover op een volgende
commissie cijfers gezien. Tevens doet hij een warme oproep om vanuit de Stadsregio contact op te nemen met
De Lijn. Ook verwijst Danny Spock Vermijen naar het kruispunt aan de Carrefour dat zou aangepast worden, zo
heeft men al jaren geleden gezegd. Maar tot op heden heeft hij hierover nog niets gehoord.
Paul Moelans meldt dat de omleiding Schorvoortstraat slecht was aangebracht en pas drie dagen na de werken
werd weggenomen.
Jan Van Rompuy
commissiesecretaris
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Vergadering
Commissie 5
dinsdag 21 april 2015

Agenda
− Goedkeuring verslag vorige vergadering
− Convenant tussen Stad en vzw Stroom (dinamo)
− Regiosreening
− Samenwerking Stad – OCMW: voorstel locatiekeuze
− Vuilnisbakken: overzicht
− Doorgangsrecht personeelsparking Blairon
− Vraag van raadslid Erwin Brentjens
− Punten agenda gemeenteraad
− Uit het college
− Varia

Convenant vzw Stroom
2015 - 2019
•
•
•
•
•

Stroom = Dinamo
Looptijd tot en met 2019
Vervolg op convenant 2014
Bezegelt relatie tussen stad Turnhout en convenantpartner
Kader = dezelfde voor alle convenantpartners
Komt in samenspraak tot stand

Convenant vzw Stroom
2015 - 2019
• Globale context
– Inhoud: waar staat Dinamo voor
– Onafhankelijke vzw met stevige binding stedelijke beleid
(gemeenschapsvorming) en de Warande
– Infouitwisseling tussen beide partners
– Deelname aan overlegmomenten

Convenant vzw Stroom
2015 - 2019
• Ondersteuning vanuit de stad
– Communicatie
– Logistiek
– Financieel:
• 2015 131.718
• 2016 – 2018  128.118
• Projectmatig
• Verzekering vrijwilligers - deelnemers
– Infrastructuur
• Kongoplein
Academie

Convenant vzw Stroom
2015 - 2019
•

Engagement
– Bestuursmatig: 2 afgevaardigden in rvb

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden
- De bevraging kadert binnen het project van de
regioscreening.
- Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse
overheid en de gouverneur.
- Concreet voor Turnhout: de gemeenten die lid zijn van de
Stadsregio inventariseren alle samenwerkingsverbanden.

Samenwerkingsverbanden
Doel van de bevraging:
- nagaan welke samenwerkingsverbanden nog relevant
en nuttig zijn
- nagaan of de samenwerkingsverbanden nog voldoen
aan de doelstelling waarvoor ze werden opgericht.

Samenwerkingsverbanden
Daarnaast: vraag van raadslid P. Gladiné.
Voorstel:
alle samenwerkingsverbanden doorlopen (geclusterd
binnen de bevoegde commissie).

Samenwerkingsverbanden
- Lijst invullen aan de hand van volgende vragen:
- doelstelling
- concrete/lopende projecten
- betrokken diensten, ambtenaren, schepenen
- aantal vergaderingen per jaar.

Samenwerkingsverbanden
Centrum voor Basiseducatie
doelstelling
Basisonderwijs voor anderstalige volwassenen.
concrete/lopende projecten Turnhout
Deelname aan SG OKAN, WG Betrokken Ouders Open Scholen,WG inschrijvingsbeleid.
betrokken diensten, ambtenaren, schepenen
gelijke kansen, ambtenaar lid van AV.
hoeveel vergaderingen per jaar
2 keer per jaar

Samenwerkingsverbanden
Centrum voor leerlingenbegeleiding
doelstelling
CLB helpt met leren en studeren, schoolloopbaanbegeleiding, problemen, gezondheidszorg.
concrete/lopende projecten Turnhout
Partner in actieplannen onderwijs. Bijv. plan schoolverzuim, pesten, OKAN,
Kleuterparticipatie, …
betrokken diensten, ambtenaren, schepenen
Gelijke kansen, Preventie.
hoeveel vergaderingen per jaar
Frequente samenkomsten met verschillende medewerkers.

Samenwerkingsverbanden
Gebiedsgerichte mobiliteitsvisie Noorderkempen
doelstelling
Werkgroep aangestuurd door de provincie. Regiogerichte aanpak rond mobiliteitsvisie.
concrete/lopende projecten Turnhout
Corridorstudie Openbaar Vervoer Antwerpen -Turnhout.
betrokken diensten, ambtenaren, schepenen
Mobiliteit, schepen Boogers.
hoeveel vergaderingen per jaar
Op vraag vanuit de provincie.

Samenwerkingsverbanden
Intergemeentelijke mobiliteitsdienst
doelstelling
Onderdeel Stadsregio. Intergemeentelijke ondersteuning rond mobiliteit.
concrete/lopende projecten Turnhout
Geen projecten in Turnhout.
betrokken diensten, ambtenaren, schepenen
Mobiliteit, schepen Boogers.
hoeveel vergaderingen per jaar
Op afroep.

Samenwerkingsverbanden
Intergemeentelijke Werkgroep Mobiliteit
doelstelling
Onderdeel Stadsregio. Afstemming intergemeentelijke projecten.
concrete/lopende projecten Turnhout
Module 13 fietspaden N12 en PCV verkeerlichten R13.
betrokken diensten, ambtenaren, schepenen
Mobiliteit, schepen Boogers.
hoeveel vergaderingen per jaar
Maandelijks.

Samenwerkingsverbanden
Beheer gas- en elektriciteitsnetten
doelstelling
Betrokken bij alle grote werken m.b.t. verleggen en/of voorzien nutsleidingen. Concreet project
herziening verlichting.
concrete/lopende projecten Turnhout
Betrokken bij alle grote werken m.b.t. verleggen en/of voorzien nutsleidingen. Concreet project
herziening verlichting.
betrokken diensten, ambtenaren, schepenen
Wegen, Groen en Mobiliteit. Luc Hermans is vertegenwoordiger in het regionaal
bestuurscomité.
hoeveel vergaderingen per jaar
9 à 10 keer per jaar en 2 x per jaar op dienstniveau

Samenwerkingsverbanden
Lokaal overlegplatform (LOP basis en secundair onderwijs)
doelstelling
Gelijke onderwijskansen.
concrete/lopende projecten Turnhout
Inschrijvingsrecht, bemiddeling, anderstalige nieuwkomers, kleuterparticipatie, onderwijs &
armoede, ouderbetrokkenheid, schoolverzuim, buitengewoon onderwijs.
betrokken diensten, ambtenaren, schepenen
Gelijke kansen, Stad & OCMW.
hoeveel vergaderingen per jaar
3 per werkgroep

Samenwerkingsverbanden
Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap
doelstelling
Belangenbehartiging officieel gesubsidieerd onderwijs.
concrete/lopende projecten Turnhout
Aangesloten met het stedelijk onderwijs.
betrokken diensten, ambtenaren, schepenen
SBT en SHT
hoeveel vergaderingen per jaar
Op afroep.

Samenwerkingsverbanden
Overleg Wegenwerken en ongevallen
doelstelling
Lokaal overleg politie, AWV, Stadsregio.
concrete/lopende projecten Turnhout
geen
betrokken diensten, ambtenaren, schepenen
stadsbedrijven, schepen Marc Boogers
hoeveel vergaderingen per jaar
6 keer per jaar

Samenwerkingsverbanden
PIDPA
doelstelling
De vereniging heeft tot doel te zorgen voor de integraliteit van de watervoorziening en behandeling, waarin onder meer begrepen zijn: ontginning, productie, zuivering, opslag,
transport, verhandeling en/of distributie van water, evenals de ontwikkeling en de bevordering
van deze en hiermee verbonden activiteiten. Zij kan in hetzelfde kader en binnen de wettelijk
voorziene mogelijkheden overeenkomsten afsluiten en deelnemen in
samenwerkingsverbanden.
concrete/lopende projecten Turnhout
Regulier onderhoud net op diverse locaties, verplaatsingen en overkoppelingen t.b.v.
wegenwerken o.a. Kastelein en Steenweg op Gierle.

Samenwerkingsverbanden
betrokken diensten, ambtenaren, schepenen
Facility Management, Wegen Groen en Mobiliteit, Kristoff Wouters, Steven Mateusen, Luc
Debondt.
hoeveel vergaderingen per jaar
De Raad van Bestuur vergadert, op bijeenroeping van zijn voorzitter of van één vijfde van zijn
leden, minstens vijf maal per jaar en zo dikwijls als de belangen van de vereniging dit vergen.

Samenwerkingsverbanden
Scholengemeenschap De Schakel
doelstelling
Intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een interlokale vereniging. Vorming
scholengemeenschap basisonderwijs.
concrete/lopende projecten Turnhout
Overeenkomst 2014 -2020 met Merksplas, Rijkevorsel, Vosselaar en Turnhout.
betrokken diensten, ambtenaren, schepenen
Schepen Boogers, Dorine Stammen.
hoeveel vergaderingen per jaar
één zitting per trimester van het beheerscomité

Samenwerkingsverbanden
Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG)
doelstelling
Ondersteuning openbaar groen (beleid en beheer).
concrete/lopende projecten Turnhout
Geen projecten.
betrokken diensten, ambtenaren, schepenen
Luc Hermans is vertegenwoordiger in de AV, RVB en Financieel Comité.
hoeveel vergaderingen per jaar
AV: 1 keer per jaar. RVB: 2 x per jaar, soms 3 keer bij bijv. nieuwe evoluties, demonstraties
werkingsmiddelen. Financieel Comité valt samen met vergaderingen RVB.

Samenwerkingsverbanden
Verkeersmodel Stadsregio Turnhout
doelstelling
Onderdeel van Stadsregio. Gebruik van één digitaal model voor mobiliteit Stadsregio.
concrete/lopende projecten Turnhout
Geen projecten.
betrokken diensten, ambtenaren, schepenen
Mobiliteit, schepen Boogers.
hoeveel vergaderingen per jaar
geen

Samenwerkingsverbanden
Overzicht van de niet weerhouden samenwerkingsverbanden.
NAAM SWV

commissie dienst

Reden waarom niet weerhouden

Gemeenschappelijke dienst voor
Preventie en Bescherming op het
werk Geel

COM 5

facility management Interne preventieadviseur via IOK.

Hoofden Technische Diensten:
overlegvergadering

COM 5

facility management Onbekend.

Samenwerkingsverbanden
Strooiplan

COM 5 stadsbedrijven Eenmalig afspraken gemaakt binnen Stadsregio 3
jaar geleden, geen overleg meer, noch structuur.

Werkgroep Kempense
Bibliotheken

COM 5 bibliotheek

Kennisnetwerk, geen samenwerkingsverband.

Civitas

COM 5 mobiliteit

Kennisuitwisselingsmogelijkheden rond mobiliteit.
Stad is passief lid (niet participeren - geen inspraak),
is gebeurd onder werking Stadsregio.

De Lijn

COM 5 mobiliteit

Is Vlaamse vervoersmaatschappij. Geen vereniging
waaraan Stad participeert.

Derdebetalersregeling De Lijn

COM 5 mobiliteit

Overeenkomst met De Lijn. Werd stopgezet.

Samenwerkingsverbanden
Onderwijszone

COM 5 onderwijs

Administratieve afbakening scholen op basis van
leerlingenstromen.

Scholengemeenschap

COM 5 onderwijs

Kennisnetwerk scholen.

Onderwijszone Turnhout

COM 5 gelijke kansen Administratieve afbakening scholen op basis van
leerlingenstromen.

Open School Turnhout

COM 5 gelijke kansen Term onbekend.

Pedagogisch Vormingsinstituut COM 5 gelijke kansen De werkgroep PVK is een onderdeel van IOK.
voor de Kempen PVK

Samenwerkingsverbanden
Dienst Schuldbemiddeling

COM 5

OCMW

Interne dienst van het OCMW.

Samenwerking Stad & OCMW

Locatiekeuze

Voorgeschiedenis
• Visienota Samenwerking stad & ocmw (juni 2014)
– Maximale clustering van diensten en processen
– Op zo weinig mogelijk plaatsen diensten huisvesten

Samen
• Voorzitter / Secretaris / secretariaat en stafdienst
• Personeel en HR
• Financiële dienst
• Facility management
• Communicatie
• ICT
NIET:
• Directie Sociale zaken – Stationsstraat (gebouw CAW)

2 potentiële scenario’s
• Clustering diensten op campus Blairon
– Stadskantoor
– Europeion

• Clustering dienst op 2 campussen:
– Stadskantoor
– Administratief gebouw Albert Van Dyckstraat

Finale keuze
• Maximale clustering op 1 site: campus Blairon
– Bovenste bouwlaag Europeion
– Financieel meest optimale scenario (schoonmaak, energie,
onthaal)
– Geen opdeling van de organisatie – maximaal samenhouden
werking diensten
– Nabijheid partners (SPK, stadsregio)

Meer dan een verhuis
• Stad en ocmw worden een nieuwe organisatie
– nieuw organogram
– nieuwe organisatiecultuur

• Infrastructuur aanpassen aan de wensen/noden van de
nieuwe organisatie
– invoering het nieuwe werken (HNW) op maat van onze
organisatie

• Verhuis als catalysator in het veranderingsproces

Voorlopige tijdslijn

bouwprogramma
• Noodzaak tot definiëring dienstverleningsconcept
– Hoe omgaan met loketwerking
– Hoe omgaan met bezoekers in het gebouw
(circulatie/vergaderinfrastructuur/…)
– Hoe omgaan met MFO (Meerloop, Schorvoort, Wollewei)

• Definiëring nieuw organogram
• Budgettaire context

Tussentijdse scenario’s
• Work in proces - afhankelijk van ontwerpkeuzes
• Mogelijk tussentijdse verhuizingen tussen stadskantoor en
Albert Van Dyckstraat (in beide richtingen)
– Ruimte creëren om te kunnen verbouwen
– Samenwerking versnellen

• Nauw overleg tussen stad en ocmw bij verdere uitwerking
van dit project

Vuilnisbakken
133 vuilbakken binnen de ring
- Deze worden dagelijks geledigd.
- Een aantal vuilbakken (die minder in het centrum liggen) worden om de
twee dagen geledigd en dit na bevinding van het uitvoerend personeel.
-In het weekend worden eerst en vooral de vuilbakken in het
kernwinkelgebied aangepakt en daarna de rest.
- In het weekend zijn er steeds 2 personeelsleden aan het werk; zij staan dan
in voor de vuilbakken, het poetsen van het kernwinkelgebied, de zaterdagse
markt (enkel zwerfvuil) en de antiek- en rommelmarkt.

Vuilnisbakken
60 vuilbakken buiten de ring
- Deze worden gemiddeld tweemaal per week geledigd.
- Sommige vuilbakken worden vaker geledigd, vaak afhankelijk van het
seizoen (bv. rond Mellevijver tijdens lente en zomer).
25 vuilbakken in het stadspark
- Deze worden gemiddeld driemaal per week geledigd.
- Sommige vuilbakken worden vaker geledigd, vaak afhankelijk van het
seizoen.

Vuilnisbakken
Criteria tot plaatsing
Of er al dan niet een vuilbak wordt geplaatst of weggenomen, wordt in de werkgroep
netheid/leefbaarheid besproken en beslist (naar aanleiding van vragen van burgers, eigen
diensten, nieuwe projecten, bevindingen van het uitvoerend personeel etc.). Volgende criteria
worden in overweging genomen:
- Geen hondenpoepzuilen op speelpleintjes, wel een vuilbak
- Omgeving: school, drukke openbare plaats
- Waar vroeger een vuilbak stond, waar vaak hondenpoep in zat, gaat men een ‘droldropper’
plaatsen en de vuilbak wegnemen,
- Bushokjes
- Zitbanken
- Door regelmatig oneigenlijk gebruik (te veel misbruik met sluikstort en restafval) kan er
beslist worden om de vuilbak te verwijderen
- De testopstelling, met daaraan gekoppeld de evaluatie.
…

Vestigen doorgangsrecht
personeelsparking achter Blairon
•Ten voordele van DE ARK
• naar analogie met andere omwonenden:
• Kosteloos
• Voor 9 jaar, telkens met 1 jaar verlengbaar
• Opzegbaar drie maand voor einddatum
• Enkel voor fietsers en voetgangers

Vraag van raadslid Erwin Brentjens
Stedelijk basisonderwijs: personeelsformatie schooljaar 2015-2016
De scholen ontvingen reeds een lestijdenpakket voor volgend schooljaar dat
gebaseerd is op deels niet-geverifieerde leerlingengegevens.
Graag had ik de cijfers besproken van de stedelijke basisschool.
Kleuteronderwijs: aantal lln per wegingscoëfficiënt, lestijden volgens de
schalen, SES-lestijden
Lager onderwijs: aantal lln per wegingscoëfficiënt, lestijden volgens de
schalen, SES-lestijden, aanvullende lestijden godsdiensten
Aantal uren kinderverzorging. Punten ICT-coördinatie. Punten
administratieve ondersteuning
Hoe worden de SES-lestijden ingezet? Welk zijn de pedagogische criteria
hiervoor?

Punten agenda gemeenteraad
-…

Grondverwerving voor algemeen nut
ihkv aanleg fietspad aan de Zierenbosstraat

Metingsplan

Eigendom Philips Belgium
Perceel sectie O, deel van nrs 959/W/2, 959/X/2 en 959/V/2
Totale oppervlakte 1303 m² (metingsplan Raeymaekers dd. 16/03/2015)
Waarde deelpercelen geschat aan 70 euro/m² (industriegrond)
Totale grondwaarde 91.210 euro.

Conciërgewoning

De stad sloopt de conciërgegebouwen - sloopkost 8409 euro incl BTW.
Deze kost wordt in mindering gebracht van de grondverwerving.
Andere werken uit te voeren door de stad: verwijderen bestaande opstallen
(hekken, beplanting, opritten, verplaatsen verlichtingspalen, opbreken parkeerplaatsen) en groenaanplanting ter vervanging van verwijderde afsluitingen.

Uit het college
…

Varia
…

STEDELIJKE BASISSCHOOL TURNHOUT
Haagbeemdenplantsoen 95 - 2300 Turnhout
VASTSTELLING LESTIJDENPAKKET SCHOOLJAAR 2015-2016 -> teldatum 01 02 2015

1. KLEUTERONDERWIJS
1.1. lestijden volgens de schaal
schooljaar
kleuters op
lestijden
teldag
volgens
WC=1
tabel
(88,48%)
2014-2015
112
151
2015-2016
112
151

x
aanwendingspercentage
(97,16%)
146,71
146,71

1.2. SES-lestijden (Socio-Economisch-Status)
schooljaar
toelage
dip.-niveau
thuistaal
school (-2j.)
moeder
niet-Ned.
ll. x 0,11917 ll. x 0,26710 ll. x 0,29116
2014-2015
59,06 > 7,03
49 > 13,08
39 > 11,35
2015-2016
59,59 > 7,10
48 > 12,82
44 > 12,81

aan te
wenden
lestijden
147
147

aan te
wenden
lestijden
31
33

VERSCHIL

0

VERSCHIL

TOTAAL
KLEUTER

VERSCHIL

178
180

+2

+2

1.3. uren kinderverzorging
13 uren (13/32) kinderverzorgster (= idem. aan vorig schooljaar)

2. LAGER ONDERWIJS
2.1. lestijden volgens de schaal
schooljaar
leerlingen op
lestijden
teldag
volgens
WC=1
tabel
(88,48%)
2014-2015
105
143
2015-2016
110
149

x
aanwendingspercentage
(97,16%)
138,94
144,77

2.2. SES-lestijden (Socio-Economisch-Status)
schooljaar
toelage
dip.-niveau
thuistaal
school (-2j.)
moeder
niet-Ned.
ll. x 0,11917 ll. x 0,26710 ll. x 0,29116
2014-2015
55,37 > 6,59
62 > 16,56
41 > 11,93
2015-2016
58,53 > 6,97
67 > 17,89
40 > 11,64
2.3. aanvullende lestijden
schooljaar
ll. meest
gevolgde
cursus
2014-2015
42
2015-2013
55

aan te
wenden
lestijden
139
145

VERSCHIL

+6

aan te
wenden
lestijden
35
37

VERSCHIL

TOTAAL
LAGER

+2

174
182

IG

KG

PG

NCZ

TOTAAL

6
8

6
?

6
?

6
?

24

VERSCHIL

+8

3. Beleidsondersteuning
3.1. administratieve ondersteuning
VASTSTELLING
9 + {(112 kl. x 0,6636) + 110 ll.} x 0,1745 = 41 punten (= +1p. t.o.v. vorig schooljaar)
AANWENDING
Met deze punten kunnen 23u. (23/36 - rest: 1p.) worden ingericht in het ambt van administratief medewerker
(niveau HSO - weddeschaal 202); 22/36 is gereserveerd voor de vastbenoemd administatief medewerker.
Er rest alzo nog 1 vacant uur (1/36) in het ambt van administratief medewerker.

3.2 ICT-coördinatie
VASTSTELLING
222 kl./ll. x 1,25 x 0,03969 = 11 punten (= idem. aan vorig schooljaar)
AANWENDING
Met deze punten kunnen 6u. (6/36 - rest: 0p.) worden ingericht in het ambt van ICT-coördinator (niveau HSO weddeschaal 202). 1/36 is gereserveerd voor de vastbenoemd ICT-coördinator,
Er resten alzo nog 5 vacante uren (5/36) in het ambt van ICT-coördinator.

3.3 ZORG
(onder voorbehoud, te bevestigen door het Departement: voor de SBT toe te wijzen aan de scholengemeenschap
en door de SG aan te wenden/te verdelen)
VASTSTELLING
2015-2016

schrijven AgODi ... 06 2015
> Stedelijke Basisschool
14p. + (112x0,18128) + (110x0,14122) = 49,84. > 50 punten
(+ 1p. t.o.v. ‘14-’15)

toegewezen > ... punten

*****

20/36
1/36

zorgcoördinator vast
vacant

