VERSLAG

VERGADERING VERENIGDE COMMISSIE
van donderdag 4 juni 2020 om 20:00 uur

Aanwezig: Peter Segers - voorzitter
Paul Van Miert - burgemeester
Francis Stijnen, Astrid Wittebolle, Els Baeten, Marc Boogers, Kelly Verheyen, Luc Op de Beeck, Jan Van Otten schepenen
Stijn Adriaensens , Dominique Peeters, Paul Moelans, Savannah van Dongen, Kurt Persegael, Ludwig Nietvelt,
Hannes Anaf, Achraf El Yakhloufi, Annemie Der Kinderen, Koen De Busser, Wannes Starckx, Jeff Dierckx,
Reccino Van Lommel, Maria Geys, Eddy Grooten, Jan Van Steenbergen, Dieter De Quick, Peter Janssens, Eric
Vos, Peter Roes, Luc Debondt, Rudy Elst, Guy Van Litsenborg, Bart Voordeckers, Wout Schafraet - raadsleden
Van Rompuy Jan - commissiesecretaris
Verontschuldigd: Kevin Janssen - raadslid
Waren eveneens aanwezig
Filip Buijs – Algemeen directeur,
Anke Hendrickx – Financiën,
Dirk Vanhaute – Manager Omgeving,
Ben Croon – Manager Beleving,
Leen Geudens – Manager Welzijn,
Dirk Verhelst – Manager P&O,
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Toelichting Relanceplan
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geven burgemeester en schepenen toelichting.
Mario Geys merkt op dat de jeugdbewegingen jaarlijks geld inzamelen voor hun kamp en dit nu niet kon. Zij
hebben dat geld natuurrlijk nu wel nodig.
Schepen Jan Van Otten deelt mee dat de noden van de jeugdverenigingen zullen opgelijst worden en in
het plan worden gestoken.
Mario Geys vraagt aan wie de folders worden bedeeld voor betaalbare vakanties. Hij vraagt of dit enkel de ocmwklanten zijn en vraagt om dit eventueel uit te breiden.
Schepen Kelly Verheyen deelt mee dat het de bedoeling is om deze te bezorgen aan de ocmw-klanten
maar vindt het alleszins een goede suggestie om dit uit te breiden.
Mario Geys merkt op dat wachten tot september om uit te betalen voor de jeugdverenigingen wel wat laat is.
Mario Geys merkt op dat de terassen op de Markt worden uitgebreid maar vraagt zich af hoe het dan met de
kermis moet.
Schepen Francis Stijnen deelt mee dat dit met de horeca is besproken. Momenteel is nog niet geweten
of de kermis kan en eventueel onder welke voorwaarden.
Schepen Astrid Wittebolle merkt op dat de fondsen die voorzien worden geen grabbelton zijn. Het is ook de
bedoeling om mensen te activeren en ideeên te ondersteunen. Niet alle noden van verenigingen vallen onder
‘’echte coronaschade”.
Bart Voordeckers dankt de schepenen en diensten voor het goede plan. Hij deelt de bekommernis van raadslid
Mario Geys in verband met de jeugdbewegingen. Jeugdbewegingen plannen in de vakantieperiode en september
is wel wat laat. Ze willen dan wel duidelijkheid over de middelen waarover ze kunnen beschikken.
Bart Voordeckers vraagt hoe de extra middelen van het Vlaamse noodfonds zullen meegenomen worden.
Schepen Astrid Wittebolle verduidelijkt dat niet alle gelden nu doirect op moeten. Er zal moeten bekeken
worden welke de dringende noden zijn waarvoor bijvoorbeeld een deel van het geld kan afgesplitst
worden.
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Bart Voordeckers verwijst naar de speelpleinwerking en vindt het interessant om dit even toe te lichten.
Schepen Jan Van Otten verduidelijkt dat de speelpleinwerking zal uitgebreid worden .
Wat niet zal kunnen is “Turnhout speelt” omdat bubbels van 50 een hele week voorzien niet zal lukken.
Wel zal men alles inzetten op Wollebos waar men 6 bubbels voorziet voor de lagere school kinderen.
Voor de kinderopvang kleuters voorziet men 2 bubbels.
Er zal gestart worden vanaf de eerste volledige week van juli omdat de eerste dagen van juli nodig zijn
om alles klaar te zetten.
Bart Voordeckers vraagt of de bussen op de Markt verdwijnen in de verlofperiode.
Schepen Marc Boogers deelt mee dat de Lijn zeer welwillend is en zal de noordkant van de Markt vrij
maken tot het einde van de zomervakantie waarbij de normale omleiding zal gevolgd worden.
Bart Voordeckers vraagt vanaf wanneer dit zal ingaan.
Schepen Marc Boogers deelt mee dat dit vermoedelijk vanaf 8 juni zal in orde zijn, de dag dat cafés
terug open mogen.
Bart Voordeckers vraagt om dit alleszins goed te communiceren.
Bart Voordeckers verwijst ook nog even naar de vraag van raadslid Mario Geys in verband met de kermis en
vraagt welke scenario’s er voorbereid zijn en hoe men het kermisgevoel in de ganse Stad kan brengen.
Schepen Francis Stijnen merkt op dat het organisatorisch niet zo eenvoudig is. Er zijn ook nog geen
radvoorwaarden bekend indien de kermis zou mogen doorgaan en regels veranderen dan ook nog eens
vrij vlug. Momenteel is er nog niets duidelijk.
Wout Schafraet verwijst naar de horeca en ondernemers en vraagt zich af of er voor hen voldoende geld is. Er is
wel 4 miljoen voorzien wat veel is op zich maar wel niet gigantisch op het totale budget van de Stad.
Schepen Francis Stijnen verduidelijkt dat zal moeten afgewogen worden wat haalbaar is. Er zal een
solidariteit moeten ontstaan tussen Stad, Vlaams en Federaal en zal ook het burgergevoel meespelen.
Iedereen zal dus zijn steentje moeten bijdragen. Voorzichtigheid is hier ook wel de boodschap. Wanneer
nu niets zou gedaan worden, gaat men later met de problemen te kampen krijgen.
Schepen Francis Stijnen voegt er aan toe dat het resultaat van 2019 een overschot vertoont. Dit
overschot en de rentabiliteitsoefening die zal gemaakt worden, moet een totaal verhaal worden tegen
eind dit jaar.
Wout Schafraet verwijst naar de kwetsbare gezinnen en vraagt wat men hieronder verstaat en vraagt ook of men
een stijging van de aanvraag tot leefloon merkt.
Kelly Verheyen verduidelijkt dat sociale zaken een overzicht heeft van kwetsbare gezinnen en men
verder op zoekt gaat naar nieuwe gezinnen die hiervoor in aanmerking komen.
Momenteel zijn er niet veel extra aanvragen leefloon. Er is een bufferfonds voorzien van 600.000 euro
maar het is moeilijk in te schatten of dit voldoende zal zijn.
Reccino Van Lommel vindt dat er in het voorgestelde plan goede zaken staan voor bedrijven, handelaars en
horeca. Voor de Stad is het geweten dat het plan een directe impact heeft van 4 miljoen euro. Hij stelt vast dat de
indirecte impact nog niet geweten is. Verder vraagt hij zich af welke en hoeveel tijdelijke maatregelen nog moeten
genomen worden voor hen die het echt nodig hebben.
Reccino Van Lommel vraagt zich ook af hoe je een arm gezin kan detecteren. Hij stelt ook vast dat er een budget
van 200.000 euro voorzien is voor workshops voor derdere digitalisering. Hij vraagt zich af of dit niet wat laat is
nu in de school de lessen terug minder digitaal gaan zijn.
Schepen kelly Verheyen verduidelijkt dat het de bedoeling is om de digitale vaardigheden die voorzien
zijn in het meerjarenplan naar voor te halen want dit zal niet weg zijn na de corona. Schepen Kelly
Verheyen merkt verder op dat er ook nog een aantal laptops voor deze gezinnen nodig zijn. Men had
gerekend op de pot van minister Weyts maar Turnhout viel er uit;
Reccino Van Lommel verwijst naar de vrije tijdssector en stelt vast dat Turnhout hiervoor bijna één miljoen krijgt
van Vlaanderen. Hij vraagt of de 500.000 euro die de Stad had voorzien voor andere domeinen kunnen gebruikt
worden.
Schepen Astrid Wittebolle verduidelijk dat Vlaanderen die één miljoen voorzien heeft voor deze sector.
Bedoeling is om de noden voor die sector te inventariseren en het geld op een goede manier te
besteden. Er is dus voor de sector 1,5 miljoen voorzien. Het is deze sector die de laatste zal zijn om
terug normaal te functioneren. Als er ergens anders grote noden zijn, kan dit natuurlijk altijd besproken
worden.
Reccino Van Lommel vindt het toch een groot budget voor deze sector.
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Reccino Van Lommel merkt op dat veilige mobiliteit de rode draad is in het beleid en vraagt hoe het nog veiliger
kan in het kader van corona. Ook verwijst hij naar de picknick plaatsen en banken die zullen voorzien worden en
vraagt hoe men gaat omgaan met vuilnis die deze tot gevolg zullen hebben.
Schepen Marc Boogers verduidelijkt dat in het kader van corona naar veiligheid toe enkele beperkte en
tijdelijke maatregelen in de winkelstraten werden genomen.
Wat het eventuele extra zwerfvuil betreft, rekent schepen marc Boogers op het gezond verstand van de
burger.
Reccino Van Lommel verwijst nog naar de horeca en vraagt wat er wordt bedoeld met de koepelcampagne die
zal worden opgezet.
Schepen Luc Op de Beeck verduidelijkt dat hiermee nog moet begonnen worden. Cultuur, Vrije Tijd,
horeca en handelaars moeten samen er voor zorgen dat de regio Turnhout terug moet kunnen vinden.
Het beleven van shoppen moet terug ontdekt worden. Er zal alleszins breed worden ingezet op dit alles.
Peter Roes merkt op dat er voor verschillende sectoren steunmaatregeleln worden voorzien. Hij vraagt hoe het zit
met de parochiezalen. Hij zit erlf in de Raad van Bestuur van een parochiezaal en weet dat er al enkele maanden
geen inkomsten zijn maar wel vaste uitgaven.
Schepen Francis Stijnen verduidelijkt dat de Stad geen rechtstreekse relatie heeft met de parochiezalen,
enkel met de gebouwen voor de eredienst. Voor de parochiezalen geldt dezelfde regel als voor alle
andere zalen. Zij kunnen hun vraag stellen bij het sociaal cultureel fonds.
Peter Roes verwijst naar vorige commissie 4 waar gemeld werd dat het promoten van de Stad er snel zal zijn.
Nochtans heeft hij hiervan nog niets gemerkt en vraagt hoe ver het hiermee staat. Hij zou graag zo vlug mogelijk
het filmpje willen zien.
Schepen Els Baeten verduidelijkt dat Toerisme sinds vorige week terug aan de slag is. Er werd
ondertussen al een picknick filmpje opgenomen dat online staat via de Provincie
Hannes Anaf is onder de indruk van het plan en de manier waarop de Stad met de crisis is omgegaan. Dir
verdient alvast een pluim voor het college en de diensten. Hij is ook zeer tevreden met de beslissing van het
college om het noodfonds van de Vlaamse Regering als extra te beschouwen. Hij verwijst ook naar de
jeugdverenigingen die weinig middelen hebben, ook nationaal en stelt voor om een deel van de Vlaamse
middelen aan de jeugdverenigingen te besteden em misschien best nog voor de kampen.
Jeff Dierckx verwijst naar het vrijwilligersplatform dat naar aanleiding van corona werd opgericht en vraagt of dit
na corona nog blijft.
Schepen kelly Verheyen deelt mee dat naar de vrijwilligers een mail zal gestuurd worden met de vraag
of ze vrijwilliger willen blijven of niet. De boodschappendienst blijft voorlopig nog.
Eric Vos dankt iedereen voor het plan en is van mening dat iedereen over de partijgrenzen heen hun schouders
onder het plan moeten zetten.
Wat de economie betreft vindt hij het een goede keuze eoals bijvoorbeeld de samenwerking met VOKA. Hij hoopt
dat daardoor ook de plaatsen in de regio waar Turnhoutenaren werken ook gestimuleerd zullen worden. Wat de
bedrijven in moeilijkheden betreft stelt Eric Vos voor om hiervoor contact op te nemen met VDAB en op 16 juni
met de werkgroep programma werk.
Schepen Luc Op de Beeck deelt mee dat op 8 juni met VDAB zal samengezeten worden.
Eric Vos vraagt om ook voldoende aandacht en steun te blijven geven aan het onderwijs. Hij verwijst onder meer
naar de onderwijscheque, zomerklasjes die ingevoerd kunnen worden om achterstand in te halen.
Schepen Kelly Verheyen deelt mee dat er wekelijks een overleg is met de lagere scholen en men daar
geen specifieke vragen heeft gesteld. Ze werken liever niet aan een zomerschool maar kijken na welke
alternetieven ze kunnen aanbieden. Wat de onderwijscheque betreft voor het middelbaar onderwijs. Dit
is een proces dat lopende is.
Ook verwijst hij naar een korting van 25% op de dienstenbelasting waardoor de korting voor een alleenstaande
iets hoger is dan voor de gezinnen. Ook voor de aankoopbon is er zo’n verschil. Hij vraagt of er iets kan gedaan
worden voor mensen die al een tijdje werkloos zijn.
Schepen Francis Stijnen verduidelijkt dat de korting van 25% op de diverse bedragen in de lijn ligt van
de reglementen. Voor wat de aankoopbonnen betreft: er is een bon van 20 euro voorzien voor een
alleenstaande en een bon van 25 euro voor gezinnen.
Eric Vos vraagt war er juist bedoeld wordt voor de horeca met een één op één contact.
Schepen Els Baeten verduidelijkt dat het voor de zaken die hun terras niet kunnen uitbreiden zoals op
de Markt een gesprek zal opgestart worden om na te gaan wat eventueel kan m hen te helpen.
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Burgemeester Paul Van Miert dankt de raadsleden voor hun positieve tussenkomsten. Hij voegt er aan toe dat
vele mensen hulp hebben aangeboden en die eerder niet gekend waren en nooit gekzend zouden geweest zijn
indien de crisis er niet zou geweest zijn. Hij hoopt dat we die mensen ook aan boord kunnen houden.
De burgemeester dankt ook alle stedelijke medewerkers voor hun inzet.
Verder wijst Paul Van Miert er op dat ooit alles zal moeten betaald worden.
Varia
Er werden geen punten aangebracht.
Jan Van Rompuy
Commissiesecretaris
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- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Toelichting Relanceplan
- Varia

Toelichting Relanceplan

Varia
…

1

Waarom dit herstelplan?
–
–
–
–

Iedereen werd getroffen
Sociaal leven viel stil
Impact op ons welbevinden en welzijn
Ook zeer grote financiële impact

Herstelplan opgebouwd rond vier pijlers
 Steun en nieuwe impulsen aan economie
 Verbetering van ieders welzijn
 Herstel sociaal weefsel met steun voor verenigingen
 Terugkeer naar samen-leven en samen ontspannen binnen
coronarichtlijnen

2

Impuls van vier miljoen euro

 twee miljoen euro naar economische heropleving
 Belasting op economische bedrijvigheid wordt niet geïnd
voor alle ondernemers
 Cadeaubon voor elk Turnhouts gezin
 twee miljoen euro naar samenleving
 Kwetsbare kinderen en jongeren
 buurten en wijken
 vrijetijd en verenigingen
 infrastructuur coronaproof

3

Pijler 1: economische heropleving

Cadeaubon
Elk Turnhouts gezin
 Koopkracht die rechtstreeks teruggaat naar lokale handelaars en
horeca
 Bonnen van 20 en 25 euro
 idee relancefonds
 Vanaf juli in elke brievenbus
 Geldig tot eind 2020
 Vermindering dienstenbelasting
 700 000 euro

5

Aanpak stadshart

Kwaliteit in de winkelstraten
 Sturen op kwalitatieve invulling van handelspanden via diverse
instrumenten
 Extra prikkels in het stadshart: The Box en RockPaperPencil in het
straatbeeld
– Diverse premiestelsels voor verbetering beeldkwaliteit stadshart :
gevelrenovaties , herbestemmingen, kwaliteitsvol wonen
– Nieuwe afbakening stadshart
 mogelijkheid tot terrasuitbreidingen voor horeca
 in functie van gebruik openbaar domein
 geen terrasbelasting 2020
6

Niet innen belasting economische bedrijvigheid
Alle ondernemers
=> Kwijtschelding van algemene bedrijfsbelasting voor bedrijven
 Zuurstof geven
 Bedrag van 1,2 miljoen euro dat bij de ondernemingen blijft

De kwijtschelding die nu wordt verleend, geldt voor het geheel van
bedrijfsbelastingen: noch de zes ‘oude’ afzonderlijke belastingen,
noch de ‘nieuwe’ ABEB worden in 2020 geïnd.

7

Adviesverlening en begeleiding ondernemers
Alle ondernemers
 Ondersteuning bij de opmaak van financiële plannen na corona
 Adviesverlening en doorverwijzing voor financiering
 Budget voor begeleiding 400 ondernemers
 Taskforce met Voka en Unizo

8

Campagne

Ondernemers, bewoners en bezoekers
 Aantrekkingskracht van Turnhout regionaal versterken
 Koepelcampagne voor diverse diensten (Toerisme & Uit,
Ondernemen & Werk, Evenementen, Musea, …)
 In afstemming met Ondernemend Turnhout en Ondernemend
Stadshart
 Kunnen inhaken met specifieke marketing naar eigen
doelgroepen

9

Pijler 2: welzijnsheropleving

Vakantie voor iedereen

 Iederéén veilig uit zijn kot, ook kwetsbare gezinnen
 Drie pijlers (voor kwetsbare gezinnen)
 Vakantiepakket
 Twee daguitstappen voor het ganse gezin
 Actief toeleiden naar het bestaande zomeraanbod

11

Digitalisering voor iedereen
Versnelde digitalisering door lockdown
Kinderen & jongeren (onderwijs)
 Aankoop 50 (tweedehands-)laptops
 Voor leerlingen die via inzamelactie nog geen pc ontvingen
 Kunnen deelnemen aan digitale onderwijsvormen
Iedereen
 Extra vormingsaanbod digitale vaardigheden (najaar)
 In samenwerking met partners

12

Bufferbudget extra sociale noden door
Corona
We zijn klaar om extra sociale noden op te vangen
Individuele steun (400 000 euro):
 200 000 euro extra voor de financiering van het leefloon
 200 000 euro voor aanvullende steun ikv verhoogde uitgaven
voor wonen, energie en voedsel
Collectieve steun (200 000 euro):
--> 200 000 euro voor samenwerking met partners voor extra
noden (digitale vaardigheden, …)
+ Mentaal welzijn bevorderen
13

Pijler 3: Sociaal weefsel en verenigingen

Relancefonds vrijetijdssector

 Coronagerelateerde noden bundelen en aanpakken
 Stimuleren coronaveilige vrijetijdsinitiatieven
 Modaliteiten worden volgende maanden, in overleg met
de sector, verder uitgewerkt
 Streefdatum eind september
 Budget: 500 000 euro

15

Volledige uitbetaling van subsidies en
toelagen 2020
Cultuur-, sport- en jeugdverenigingen
 Convenanttoelagen, basis- en werkingssubsidies en nominatieve
toelagen
 worden volledig uitbetaald
 flexibel naar verantwoording toe
 Aangevraagde en toegekende projecttoelagen
 volledige uitbetaling als het project volledig doorgaat
 anders, vergoeding van de aantoonbare kosten
 Investeringstoelagen lopen gewoon door
16

Kwijtschelden van retributies en uitstel van
betaling vast huurcontracten
Vrijetijdsverenigingen en -organisatoren
 Kwijtschelden van retributies voor zaken die reeds gepland
waren en door coronaredenen geannuleerd zijn
 het verlenen van toelating evenementen
 het gebruik van infrastructuur
 het gebruik van materialen
 Uitstel van betaling voor vaste huurcontracten

17

Pijler 4: samen leven en ontspannen

Kleine gelukjes – vakantie in eigen stad
Bewoners en bezoekers
Geen grote evenementen, wel leuke initiatieven in de stad
 Inzetten op zomerpicknick
 80 banken + 100 mooie picknickplekjes over gans Turnhout
 Stimuleren van evenementen, maar wel coronaproof
 Extra materialen in onze uitleendienst
 Gratis ontlening en inname openbaar domein (in 2020 en
met vergunning)
 Tips en tricks
19

Kom gerust uit uw kot, het is veilig
Bewoners en bezoekers
 Stimuleren van extra speelstraten, zeker in buurten met weinig
buitenruimte
 Veilige mobiliteit, reeds diverse ingrepen gebeurd
(winkelgebied)
 Aanpassing naargelang de richtlijnen en noden

20

Samen leven in buurten en wijken
Buurtbewoners
 Stimuleren van buurtontmoetingen
 Extra budget voor buurtcheques
 Nieuwe initiatieven (coronaproof)
 Heroriënteren bestaande concepten bijvoorbeeld Open
Straatdag

21

Vinger aan de pols
Voor iedereen met aandacht voor meest kwetsbaren
Stap voor stap: gefaseerde uitvoering + flexibel inspelen op
specifieke maatregelen van het moment
1 contactpunt voor alle vragen: 014/ 40 96 66 of via
vragen@turnhout.be en www.turnhout.be/herstelplan
Oproep naar alle partners en alle inwoners
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