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Goedkeuring te hechten aan de convenanten tussen de stad en vzw Aktuwa en APB de Warande
Samenvatting
De stad Turnhout sluit met Turnhoutse professionele culturele spelers die via hun werking worden erkend binnen
het kunstenbeleid van de Vlaamse Gemeenschap en / of partners zijn in het Warandemodel een convenant af. Het
gaat hierbij duidelijk om partners die zich op basis van hun werking verbonden hebben met en verankerd hebben in
de stad en regio en die hun administratieve zetel op het grondgebied van Turnhout hebben. Door hun werking,
activiteiten en initiatieven verdiepen en verbreden zij het aanbod in de stad, voor zowel Turnhoutenaar als
bezoeker. De stad Turnhout beschouwt hen dan ook als bevoorrechte partners die meewerken aan de regionale
uitstraling en de culturele eigenheid van de stad.
Voor zowel stad als convenantpartners is het van belang om afspraken op maat af te sluiten om een duurzame
(samen)werking te kunnen realiseren. In deze convenanten is er aandacht voor de ondersteuning vanuit de stad
naar de convenantpartner als voor de engagementen vanuit de convenantpartner naar de stad toe. Een
win-winsituatie voor beide.
De convenanten die nu ter goedkeuren voorliggen zijn deze van
 APB de Warande
 vzw Aktuwa.
De looptijd is van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019.
Motivering
Voorgeschiedenis
- Collegebeslissing 20 maart 2006: subsidies cultuur – convenanten Strip Turnhout en Open Doek
- Collegebeslissing 8 mei 2006: subsidies cultuur – convenanten Strip Turnhout en Open Doek
- Collegebeslissing 3 oktober 2006: subsidies convenanten culturele verengingen
- Collegebeslissing 12 december 2006: werkingssubsidies culturele sector 2006 convenant Open Doek vzw
- Collegebeslissing 21 november 2007: goedkeuring cultuurbeleidsplan: Turnhout troef 2008 - 2013
- Gemeenteraadsbeslissing 12 december 2007: goedkeuring cultuurbeleidsplan: Turnhout troef 2008 - 2013
- Collegebeslissing 7 juli 2008: principieel akkoord tot uitwerken stedelijke convenants professionele culturele
spelers
- Gemeenteraadsbeslissing 26 januari 2009: goedkeuring te hechten aan cultuurconvenanten
- Gemeenteraadsbeslissing 1 februari 2010: goedkeuring te hechten aan de convenant vzw Stroom
- Gemeenteraadsbeslissing 1 februari 2010: goedkeuring te hechten aan de convenant vzw Aktuwa
- Gemeenteraadsbeslissing 1 februari 2010: goedkeuring te hechten aan de convenant APB Cultuurhuis de
Warande
- Collegebeslissing 20 november 2014: kennisname convenanten APB de Warande en vzw Aktuwa
Feiten en context
In Turnhout zijn er een aantal professionele culturele spelers actief, erkend via hun werking binnen het
kunstenbeleid van de Vlaamse Gemeenschap en / of partners in het warandemodel. Met deze organisaties sluit de
stad een convenant af. In het verleden werden er reeds een aantal convenants afgesloten. Doel is een
win-winsituatie voor beiden.

De convenantpartners van de stad Turnhout zijn: Ar-Tur, Het Gevolg, Mooov, Storm op Komst, Strip Turnhout vzw,
Theater Stap, vzw aktuwa, stroom vzw, APB Cultuurhuis de Warande, deKaaiman.
In elke convenant is er een gezamenlijk deel terug te vinden en een deel op maat van de convenantpartner.
Juridische grond
- wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen;
Argumentatie
Zowel voor de stad als voor de partners zijn de convenanten een meerwaarde. De stad maakt duidelijk welke
engagementen de partners kunnen verwachten op verschillende domeinen. De convenantpartners laten hun
engagement blijken om om het stedelijk meerjarig beleidsplan mee uit te voeren. Deze convenanten hebben een
looptijd tot 31 december 2019.
Besluit
De gemeenteraad keurt de convenanten met vzw Aktuwa en APB Cultuurhuis de Warande goed.
Deze convenanten vindt u als bijlagen. De looptijd van de convenanten is van 1 januari 2015 tot en met 31
december 2019.
Financiële gevolgen
Kosten
Toelage
Toelage

Begunstigde
Aktuwa vzw
APB Cultuurhuis de Warande

Bedrag
354.523 EUR
335.000 EUR

Code
Rnr 2014000167
Rnr 2014150166

De gemeenteraad stemde met 30 stemmen op 33 stemmers nl. van de heer Luc Hermans – voorzitter-schepen, de
heer Eric Vos – burgemeester, de heer de heer Francis Stijnen, de heer Peter Segers, mevrouw Astrid Wittebolle,
de heer Hannes Anaf, de heer Luc Debondt en de heer Marc Boogers – schepenen, de heer Pierre Gladiné, de
heer Dimitri Gevers, de heer Erwin Brentjens, mevrouw Annemie Der Kinderen, mevrouw Katrien Van de Poel,
mevrouw Tine De Wilde, mevrouw Katleen De Coninck, de heer Paul Moelans, mevrouw Pascale Mathé, de heer
Marc Van Damme, de heer Wannes Starckx, de heer Stef Breugelmans, de heer Willy Van Geirt, de heer Guy Van
Litsenborg, de heer Peter Roes, de heer John Guedon, de heer Tom Versmissen, de heer Eddy Grooten, mevrouw
Josiane Driesen, de heer Danny-Spock Vermeijen, de heer Jan Van Otten en de heer Nic Van Heupen raadsleden.
Er waren 3 onthoudingen nl. van de heer Paul Meeus, mevrouw Lieve Driesen en de heer Reccino Van Lommel –
raadsleden.
OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE WEDERZIJDSE SAMENWERKING EN UITBOUW VAN HET
CULTUURBELEID IN TURNHOUT
Tussen
de Stad Turnhout
met kantoren in het Stadskantoor van Turnhout, Campus Blairon 200 en vertegenwoordigd door het college van
burgemeester en schepenen waarvoor optreedt de heer Eric Vos, burgemeester, en de heer Filip Buijs,
stadssecretaris,
hierna genoemd “Stad Turnhout”, enerzijds
en
het APB cultuurhuis de Warande
met zetel te Turnhout, Warandestraat 42 en vertegenwoordigd door de heer Peter Bellens, voorzitter, en de heer
Staf Pelckmans, gedelegeerd bestuurder
hierna genoemd “de Warande”
reknr: BE68 0910 1837 2334
en
het Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout
met kantoren te 2300 Turnhout, Campus Blairon 200, hier vertegenwoordigd door de heer Eric Vos, burgemeester,
en de heer Filip Buijs, stadssecretaris
wordt, voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019, een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten.
HOOFDSTUK 1. DOELSTELLING

Artikel 1.
Dit convenant regelt de afspraken voor de operationele relatie tussen Stad Turnhout en de Warande. Het zorgt
hiermee voor een gedragen, volwaardige en correcte verhouding tussen beide partners.
Patrimonium
Artikel 2.
De afspraken vallen binnen de contouren, vastgelegd in de erfpachtovereenkomst tussen Stad Turnhout en
Provincie Antwerpen afgesloten op 26 september 2009 en aangevuld op 18 februari 2013. Een verdere uitwerking
vond plaats in de gebruiksovereenkomst afgesloten tussen Stad Turnhout en Provincie Antwerpen dd 29 juni 2009.
Inhoud
Artikel 3.
Dit convenant moet gelezen worden, als aanvulling op het convenant tussen Stad Turnhout en Aktuwa vzw (die
zorgt voor de inhoudelijke uitwerking van de programmatie) en Stroom vzw (die zorgt voor de educatieve en
gemeenschapsvormende activiteiten).
HOOFDSTUK 2. SAMENWERKING: FINANCIEEL
Artikel 4.
Voor de werking van de Warande voorziet Stad Turnhout aan de Warande een jaarlijkse toelage van in totaal
325.000 euro te besteden aan personeelskosten ter ondersteuning van de inhoudelijke werking. Dit bedrag wordt
aangevuld met een vergoeding van 10.000 euro verbonden aan de bewakingsopdracht (artikel 7 §5).
Deze bedragen wordt gestort op rekeningnummer BE68 0910 1837 2334
De ter beschikking gestelde middelen per werkjaar zijn niet overdraagbaar naar een volgend of vorig werkingsjaar.
De opdrachthouder kan geen aanspraak maken op eventuele middelen die niet tijdens het werkingsjaar waarop zij
betrekking hebben, besteed worden. De jaarlijkse tussenkomst van het bestuur wordt overgemaakt op eenvoudige
vraag van de opdrachthouder. De aanvraag tot het verkrijgen van het voorziene bedrag wordt via het betreffende
aanvraagformulier binnengebracht bij de dienst Financiën, Stad Turnhout, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout.
Bij dit aanvraagformulier dienen ook volgende stukken gevoegd worden:
- en balansrekening van het werkingsjaar voorafgaand aan de aanvraag
De opdrachthouder verbindt zich er toe de financiering enkel aan te wenden voor kosten die gepaard gaan met de
uitvoering van deze overeenkomst.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen is van toepassing.
HOOFDSTUK 3. SAMENWERKING: OPERATIONEEL
Artikel 5.
Stad Turnhout wordt actief betrokken bij de opmaak en evaluatie en bijsturing van het beleidsplan van cultuurhuis
de Warande.
Artikel 6.
Detachering van personeel
De Warande wordt de functionele werkgever van het gedetacheerde personeelslid. Dat wil zeggen dat het
personeelslid functioneel onder het gezag van het bestuur en de directie van de Warande valt. Onder het begrip
‘functioneel gezag’ valt onder meer:
- de inhoud, doelstellingen, planning en prioriteiten van de functie bepalen, in overeenstemming met het niveau of
de verantwoordelijkheid van het betrokken personeelslid binnen Stad Turnhout
- ondergeschiktheid in de organisatie van de arbeid, wat vooral tot uitdrukking komt in de arbeidstijdregeling en de
materiële inrichting
- toezicht, zowel op de uitvoering van het werk als op de naleving van de arbeidstijdregeling
o bepalen van de plaats van tewerkstelling
o opleggen van een werkrooster
- richtlijnen geven en bepalen waar, hoe en wanneer de activiteiten moeten worden uitgevoerd.
De werkregelingen en de inrichting van de organisatie zijn opgenomen in het arbeidsreglement van de Warande en
zijn voor het gedetacheerde personeelslid van toepassing voor zover deze voorschriften niet strijdig zijn met de
rechtspositieregeling van Stad Turnhout.
Stad Turnhout blijft de juridische werkgever van het gedetacheerde personeelslid; de volledige
rechtspositieregeling van Stad Turnhout blijft dus van toepassing. Dit houdt onder meer in dat de
arbeidsvoorwaarden en het loon met inbegrip van de bijhorende elementen van deze personeelsleden dezelfde
blijven. Tijdens de duur van dit verlof wordt het loon van de betrokkene verder betaald door Stad Turnhout mits de
integrale terugbetaling van deze loon, de sociale lasten en eventuele sociaal financiële voordelen (bv.
maaltijdcheques, De Lijnabonnementen, hospitalisatieverzekering, …) door de Warande.

Het personeelslid wordt geacht zich in de stand organisatieactiviteit te bevinden waardoor het zijn recht op
bevordering tot een hoger loon en zijn aanspraken op bevordering binnen Stad Turnhout behoudt.
De bepalingen van de rechtspositieregeling van Stad Turnhout betreffende verloven en andere afwezigheden
blijven van toepassing. Het personeelslid en de leidinggevende van de Warande zullen de nodige afspraken maken
betreffende de concrete organisatie van dit verlof.
Het gedetacheerde personeelslid heeft naast het recht op, ook de plicht vorming te volgen zoals dat voorzien is in
de rechtspositieregeling van de personeelsleden van Stad Turnhout. De Warande moet in deze vorming voorzien
en zal hiervoor de kosten dragen.
De evaluatie verloopt volgens de regeling voorzien in het personeelsstatuut van het de Warande. De juridische
werkgever, i.e. Stad Turnhout, blijft de tuchtoverheid.
Indien er zich feiten voordoen die aanleiding kunnen geven tot een tuchtrechtelijke sanctie zal de Warande deze
melden aan Stad Turnhout en indien nodig een overlegprocedure opstarten binnen het overlegcomité.
In geval van een negatieve evaluatie van het gedetacheerde personeelslid, of, indien er in hoofde van het
personeelslid redenen aanwezig zijn die als dringende reden overeenkomstig zouden kunnen worden aangemerkt
indien het personeelslid een werknemer was geweest, zal getracht worden om binnen een termijn van twee
maanden tot een oplossing te komen betreffende het personeelslid. Hierbij dient rekening te worden gehouden met
de personeelsformatie van Stad Turnhout. Het betrokken personeelslid zal worden gehoord.
Indien beide partijen de terugname van het gedetacheerde personeelslid door Stad Turnhout als enige oplossing
zien, dienen de praktische aspecten van deze terugname te worden vastgelegd in een afzonderlijk document dat
wordt ondertekend door Stad Turnhout en de Warande. Hierin zal rekening worden gehouden met de
personeelsformatie en de algemene organisatie van Stad Turnhout en zal een voldoende lange termijn worden
voorzien vooraleer tot terugname zal worden overgegaan.
Stad Turnhout stelt op het einde van de maand, volgend op het kwartaal, een factuur op voor alle gedetacheerde
personeelsleden bij de Warande.
In geval van ontbinding van de Warande zal getracht worden om binnen een termijn van 2 maanden na de
beslissing tot ontbinding tot een oplossing te komen betreffende het gedetacheerd personeel van de Warande.
Artikel 7.
Interne afspraken en dienstverlening
§1. Gebruik infrastructuur
- De Warande kan de infrastructuur van Stad Turnhout gebruiken volgens de geldende voorwaarden.
- Stad Turnhout kan de infrastructuur van de Warande gebruiken volgens het geldende verhuurreglement, met
volgende toevoegingen:
a) Schouwburg of Kuub: 5 gratis en 5 betalende dagen per jaar voor de Stad of stedelijke adviesraden en
beheersorganen volgens de voorwaarden bepaald in het verhuurreglement van de Warande.
b) Schouwburg of Kuub: 40 betalende dagen per jaar in de schouwburg of Kuub voor verenigingen aangesloten bij
een van deze Turnhoutse raden: Buurtraad, Forum Cultuur, Stedelijke Cultuurraad, Stedelijke Jeugdraad,
Turnhoutse Sportraad, Museumraad, Mondiale Raad, Seniorenraad, Gezins- en gezondsheidsraad. , KTC en
Actueel leven en denken worden niet mee opgenomen in dit quotum.
c) Schouwburg of Kuub: 15 betalende dagen per jaar voor repetities, opbouw of afbraak met technische
ondersteuning voor verenigingen vermeld onder b)
d) Schouwburg of Kuub: gratis dagen voor repetities, opbouw of afbraak zonder technische ondersteuning voor
verenigingen vermeld onder b). Deze dagen kunnen enkel door de Warande goedgekeurd worden en zijn
afhankelijk van de beschikbaarheid volgens de agenda.
e) Schouwburg of Kuub: 5 gratis dagen per jaar en gratis gebruik van de dansstudio voor de academies tot aan de
start van de renovatie van de schouwburg (juni 2016).
- gebruik gemeenschappelijke delen Warande door bezoekers en personeel

De inkom en centrale hal op het gelijkvloers van de Warande zijn voor iedere bezoeker en voor personeel van
zowel Provincie Antwerpen, Stad Turnhout als AGB Turnhout toegankelijk.
Op geen enkele wijze mag de toegang naar de bibliotheek door de centrale hal verhinderd worden door fysieke
obstakels of door de visibiliteit van de ingang te beperken, tenzij wederzijds akkoord van beide partijen.
De publieke toiletten in de kelderverieping van de Warande moeten tijdens de volledige openingsuren van de
bibliotheek bereikbaar zijn voor elke bezoeker.
De organisaties actief in het gebouw mogen in samenspraak met cultuurhuis de Warande in de centrale hal alle
gewenste aankondigingen van hun activiteiten aanbrengen voor zover zij de toegang of visibiliteit van één van de
partijen niet beperkt.
Overeenkomstig het brandevacuatieplan voor het totale gebouwencomplex en het stedelijk fuifzaalgebouw mogen
personeel en gebruikers van de bibliotheek, de fuifzaal en de Warande alle gestelde evacuatiewegen benutten op
elk ogenblik dat het nodig is. De mogelijkheid tot gebruik van de gestelde evacuatiewegen mag dan door geen van
de partijen geblokkeerd worden.
- gemeenschappelijke delen voor personeel
Gemachtigde personeelsleden van Provincie Antwerpen, Stad Turnhout en AGB Turnhout krijgen toegang tot die
ruimtes nodig voor de respectievelijke werkingen.
Al deze afspraken gelden onder voorbehoud van de mogelijkheden binnen de verbouwingswerken die het
Masterplan met zich zal meebrengen.
§2. Afvalverwerking
De Warande staat zelf in voor de selectie en de ophaling van haar afval, in samenspraak met Stad Turnhout en IOK
Afvalbeheer. In de periode voor de opstart van deze ophaling verloopt de ophaling en verwerking via Stad
Turnhout. Hiervoor worden geen kosten aangerekend.
§3. Overdrachten
a) het archief: de Warande stelt een overdrachtslijst op en overlegt met de stadsarchivaris welke onderdelen zij
wenst over te dragen en welke zij al dan niet tijdelijk wenst te behouden in functie van haar werking. Dit wordt
vastgelegd in een overdrachtsovereenkomst.
b) de collectie beeldende kunst: de Warande stelt een overzichtslijst op van de werken die eigendom zijn van Stad
Turnhout. Over de bewaring en ontsluiting worden gedetailleerde afspraken gemaakt.
§4. Verbruik nutsvoorzieningen
De verbruiken van water, elektriciteit en gas ten nutte van de Bibliotheek Turnhout verlopen in eerste instantie via
de algemene meting per leverancier en zodoende ten koste van de Warande. Ze verlopen verder via ondermeters
of caloriemeters. De kosten voor de verbruiken worden verrekend volgens de volgende verhouding verbruik
stad/totaal verbruik Warandesite * eenheidskost.
De verbruiken van water, elektriciteit en gas ten nutte van evenementencomplex Futur verlopen in eerste instantie
via de algemene meting per leverancier en zodoende ten koste van de Warande. Ze verlopen verder via
ondermeters of caloriemeters.
De kosten voor de verbruiken worden verrekend volgens de volgende verhouding verbruik Futur/totaal verbruik
Warandesite * eenheidskost
§ 5 extra ondersteuning vanuit de warande

1. Bewaking: vergund toezicht houden op leegstaande bibliotheek en fuifzaal op momenten dat er geen activiteit is;
2. Balletklasse: gratis gebruik van de spiegelzaal en onthaal van de cursisten;
3. Opvolgen van de alarmen van de brandmeldcentrale in evenementencomplex Futur en van de individuele
alarmen in de bibliotheek;
4. Onderhoud van de gemeenschappelijke delen en van de spiegelzaal;
5. Onthaal en doorverwijzing van leveranciers en techniekers voor evenementencomplex Futur.
Artikel 8.
Antiek- en curiosamarkt
Stad Turnhout is de inrichter van de zondagse antiek- en curiosamarkt en werkt hiervoor samen met de vzw Aktuwa
en de Warande (infrastructuur).
HOOFDSTUK 4. EVALUATIE
Artikel 9.
Tijdens de looptijd van dit convenant kunnen beide partijen de werking van de Warande en de gemaakte afspraken
analyseren. Deze analyse zal besproken worden en neergeschreven in een verslag. Ze kunnen kan hiervoor
beroep doen op externe expertise.
HOOFDSTUK 5. SLOTBEPALINGEN
Artikel 10.
Herziening of vroegtijdige verbreking van het convenant is altijd mogelijk na overleg en akkoord van beide partijen.
Hiervoor wordt een commissie samengeroepen die bestaat uit de voorzitter en de directeur van de Warande en de
schepen van cultuur en de directeur vrije tijd van de stad Turnhout.
Artikel 11.
Eenzijdige opzegging is enkel mogelijk indien na grondige evaluatie (zie Hoofdstuk 4) de gemaakte afspraken niet
of totaal onvolwaardig worden nagekomen. Hiervoor wordt een commissie samengeroepen die bestaat uit de
voorzitter en directeur van de Warande en de schepen van cultuur en de dienst vrije tijd van de Stad Turnhout.
Artikel 12.
In geval van betwistingen of geschillen is enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd.
voor APB cultuurhuis de Warande
Peter Bellens Staf Pelckmans
voorzitter directeur
voor de stad Turnhout
Eric Vos Filip Buijs
burgemeester stadssecretaris
Voor AGB Turnhout
Eric Vos Filip Buijs
voorzitter secretaris
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Turnhout en vzw Aktuwa
Tussen
de stad Turnhout
vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen met kantoren in het Stadskantoor, Campus
Blairon 200, 2300 Turnhout vertegenwoordigd door de heer Eric Vos, burgemeester en de heer Filip Buijs,
stadssecretaris,
hierna “stad Turnhout” genoemd anderzijds,
en
vzw Aktuwa
vertegenwoordigd door de heer Walter Boogers, voorzitter, en gedelegeerd bestuurder Staf Pelckmans, met zetel
te Turnhout, Warandestraat 42
hierna ‘Aktuwa ’ genoemd
rekeningnummer: BE90 0682 1261 4832 (BIC: GKCCBEBB)
wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31
december 2019.
Herziening of vroegtijdige verbreking van het convenant is altijd mogelijk na overleg en akkoord van beide partijen.
Eenzijdige opzegging is enkel mogelijk indien na grondige evaluatie de gemaakte afspraken niet of totaal
onvolwaardig worden nagekomen.
CONTEXT
Aktuwa is partner in het cultuurbeleid van de stad Turnhout door enerzijds mee uitvoering te geven aan het stedelijk
beleidsplan en anderzijds bij te dragen tot de regionale uitstraling van de stad.

Deze overeenkomst is conform de opgestelde Vlaamse beleidsprioriteiten voor cultuur die betrekking hebben op
het cultuurcentrum (decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid ) dat:
van diverse bevolkingsgroepen en aandacht heeft voor een spreiding van en wisselwerking met door de Vlaamse
overheid gesubsidieerde en ondersteunde gezelschappen;
-)culturele verenigingen;
- en cultuureducatie in samenwerking met relevante actoren.
De financiële toelage opgenomen in deze overeenkomst dient als financiële ondersteuning voor het cultuurhuis De
Warande. Aktuwa staat in voor de inhoudelijke uitwerking en de financiële afhandeling van de programmering,
inclusief het inrichten, ondersteunen en bekostigen van sociaal-culturele activiteiten.
Aktuwa zorgt in de mate van het mogelijke voor een programmering die vaak moeilijk of niet ingevuld wordt door de
receptieve sector, zonder daarbij de eigen activiteiten van deze sector te belemmeren.
De inhoudelijke samenwerking tussen vzw Aktuwa en de diverse andere vzw’s uit het Warandemodel wordt
onderhandeld en opgevolgd door Aktuwa. Het stadsbestuur krijgt van deze convenanten een afschrift.
De stad verantwoordt jaarlijks aan de Vlaamse overheid dat de subsidies voor het cultuurcentrum wordt
overgedragen aan cultuurhuis de Warande. De Warande zorgt voor de nodige verantwoordingen aan de stad en de
Vlaamse overheid.
Een stad heeft nood aan sterke instellingen en vice versa. Ze zijn daardoor ook mee verantwoordelijk voor elkaars
sterkte. Dit alles uit zich in een wederzijds respect, grote openheid en een stevige verankering op het vlak van de
beleidsplannen, zowel bij het opmaken als het concreet uitwerken (programmering, communicatie, …) ervan. Het
convenant met Aktuwa past ook in het beleid van de stad om met een aantal bevoorrechte partners sterke en
intense relaties op te bouwen.
Het doel van Aktuwa mag niet gewijzigd worden zonder uitdrukkelijke toelating van het Turnhoutse stadsbestuur.
Aktuwa mag haar opdracht in geen geval afstaan of overdragen aan derden.
Als Aktuwa haar verplichtingen, vervat in onderhavig besluit, niet zou nakomen of niet in staat zou zijn dit te doen
kan het stadsbestuur of de financiële tussenkomst van de stad opschorten of de opdracht als ingetrokken verklaren
op ieder ogenblik en zonder verhaal.
Het college van burgemeester en schepenen van de stad Turnhout enerzijds en Aktuwa anderzijds houden toezicht
op de stipte naleving van de bepalingen van deze overeenkomst.
Algemene afspraken
1. informatiedoorstroming - kennisuitwisseling
a. vanuit de convenantpartner
Aktuwa bezorgt beleidsmatige documenten en (subsidie)dossiers, aanvragen, verslagen en afrekeningen (bijv. in
het kader van het kunstendecreet of participatiedecreet) aan cultuurcoördinatie.
Aktuwa bezorgt een afschrift van de besluiten van de algemene vergadering en de raad van bestuur aan
cultuurcoördinatie Turnhout.
Het stadsbestuur heeft steeds het recht op toezicht op de werking van Aktuwa, ondermeer op alle inkomsten en
uitgaven en alle boekhoudkundige bescheiden terzake.
De verrichtingen van Aktuwa kunnen nagezien worden door één of meerdere personen, aangeduid door het
stadsbestuur, zonder verplaatsing van de stukken, maar met de verplichte medewerking van de
secretaris-penningmeester en de ambtenaar aangeduid door het stadsbestuur. Zij zullen het stadsbestuur een
verslag van hun bevindingen over Aktuwa voorleggen, vergezeld van de voorstellen die zij noodzakelijk achten. Het
gevolg hiervan kan zijn dat het College bijkomende maatregelen oplegt ter controle van de werking van Aktuwa.
Aktuwa zorgt voor het aanleveren van de documenten voor de verantwoording van de verkregen subsidie die de
stad elk jaar moet indienen bij de administratie
b. vanuit de stad
De stad bezorgt aan de convenantpartner relevante actuele informatie over het te voeren stedelijke beleid.
2. overlegmomenten
Aktuwa engageert zich om actief deel te nemen aan stedelijke samenwerkings- en overleginitiatieven op basis van
inhoudelijke keuzes of expertise ter zake.
Cultuurcoördinatie Turnhout wordt betrokken bij het stafceloverleg. De directeur cultuur en vrije tijd wordt
uitgenodigd op het coördinatieoverleg.
3. inhoudelijke en artistieke vrijheid
Aktuwa beschikt over de volledige inhoudelijke en artistieke vrijheid binnen de eigen werking.
Stad Turnhout wordt actief betrokken bij de opmaak en evaluatie en bijsturing van het beleidsplan van cultuurhuis
de Warande.
4. Stedelijk beleid

De convenantpartner onderschrijft waar mogelijk en op basis van de eigen inhoudelijke werking het stedelijk
meerjarenplan 2014 – 2019.
Aktuwa werkt actief mee aan de opmaak van het stedelijk beleidsplan. Zij ontwikkelt hierbij een specifieke visie op
haar rol in de stad en de regio. Dit veronderstelt een geëngageerde betrokkenheid bij en kennis van het
maatschappelijke en culturele leven in het gebied dat de Warande bereikt.
5. communicatie
a. van de stad
Aktuwa kan rekenen op een loyale samenwerking met de dienst Toerisme & UiT van de Stad Turnhout die
naargelang de behoefte, het belang en de doelgroep haar communicatiemiddelen in onderling overleg inzet voor de
inhoudelijke boodschappen.
b. van de convenantpartner
Binnen de communicatie van Aktuwa wordt er melding gemaakt van de tekst ‘cultuurpartner stad Turnhout’ en
wordt het stadslogo/beleven geplaatst.
Aktuwa geeft hun publieksactiviteiten in de UiTdatabank.
Aktuwa en stad Turnhout organiseren gezamenlijk de openingen van het cultuurseizoen.
6. logistieke steun
Het stadsbestuur engageert zich om in de mate van het mogelijke in te spelen op vragen van Aktuwa rond logistieke
en technische ondersteuning. Deze vragen worden telkens gezamenlijk van nabij bekeken en opgevolgd. Zo wordt
Aktuwa financieel vrijgesteld voor dossierkosten, toelatingen, ontleningen, technische prestaties en inname
openbaar domein. Eerste aanspreekpunt in deze is cultuurcoördinatie Turnhout.
7. extra aandacht: omkadering en doelgroepen
Aktuwa ontplooit actief initiatieven en methodieken om te komen tot een zo groot mogelijke cultuurparticipatie. De
acties die de stad Turnhout neemt in het kader van de subsidiëring lokale netwerken ter bevordering
vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede worden ondersteund. Mensen met een vrijetijdspas kunnen gebruik
maken van deze pas om deel te nemen aan een activiteit. Indien de stad inzet op de implementatie van de UiTpas
is de Aktuwa een belangrijke partner.
8. moreel engagement
Aktuwa geniet het moreel engagement van de stad Turnhout om haar werking in zo optimaal mogelijke
omstandigheden uit te kunnen voeren. De stad ondersteunt deze werking actief waar mogelijk.
9. financiën
De toelage die Aktuwa vzw ontvangt van de stad Turnhout is een combinatie van de Vlaamse Subsidie (Vlaamse
beleidsprioriteit Cultuur) en een stedelijke toelage.
De stad verbindt er zich toe om voor de duur van deze overeenkomst een toelage te voorzien van 354.523 euro,
onder voorbehoud van de goedkeuring van dit bedrag in de begroting. Indexeringen vanuit Vlaanderen worden
integraal mee overgenomen.
De ter beschikking gestelde middelen per werkjaar zijn niet overdraagbaar naar een volgend of vorig werkingsjaar.
De opdrachthouder kan geen aanspraak maken op eventuele middelen die niet tijdens het werkingsjaar waarop zij
betrekking hebben, besteed worden. De jaarlijkse tussenkomst van het bestuur wordt overgemaakt op eenvoudige
vraag van de opdrachthouder.
De aanvraag tot het verkrijgen van het voorziene bedrag wordt via het betreffende aanvraagformulier
binnengebracht bij de dienst Financiën, Stad Turnhout, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout.
Bij dit aanvraagformulier dienen ook volgende stukken gevoegd worden:
dkeuring door de Algemene Vergadering
- en balansrekening van het werkingsjaar voorafgaand aan de aanvraag
De opdrachthouder verbindt zich er toe de financiering enkel aan te wenden voor kosten die gepaard gaan met de
uitvoering van deze overeenkomst.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen is van toepassing.
Op verzoek van Aktuwa kunnen, binnen de wettelijke beperkingen, door het stadsbestuur voorschotten op deze
toelage worden uitbetaald.
a. Het boekjaar loopt van 1 september tot 31 augustus, wat overeenkomt met de seizoensgebonden werking van
Aktuwa.
b. Enerzijds draagt Aktuwa, in het kader van onderhavige opdracht, de specifieke organisatiekosten van de eigen
activiteiten. Anderzijds int zij alle ontvangsten eigen aan de bedoelde activiteiten. Aktuwa zal zich op vraag van het
stadsbestuur verantwoorden over de toegepaste tarieven.

c. Aktuwa dient een volledige boekhouding bij te houden. De gekozen wijze van boekhouding dient te
beantwoorden aan de wettelijke voorschriften.
d. Aktuwa mag geen leningen opnemen, wel kan zij, indien noodzakelijk, kredieten openen.
10. Openbare ruimte
Aktuwa schikt zich naar de algemene en specifiek technische voorwaarden verbonden aan het gebruik van de
openbare ruimte in de stad Turnhout. Het gebruik van deze openbare ruimte is in principe gratis en wordt telkens
aangevraagd via het evenementenloket.
11. verzekering
Aktuwa dient haar burgerlijke verantwoordelijkheid te verzekeren op zo’n manier dat zij geniet van voldoende
dekking voor elk schadegeval dat zich kan voordoen in het kader van haar werking in de Warande. Zij legt hiervan
de nodige bewijsstukken voor.
12. structuur
In de raad van bestuur van de vzw zetelen stemgerechtigde leden, allen gebruikers, deskundigen of
vertegenwoordigers van ideologische en filosofische strekkingen Deze laatsten worden voorgedragen door de
overeenstemmende overheid (stadsbestuur en provinciebestuur Antwerpen).
voor Aktuwa vzw
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