UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 15 december 2014

Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter; Vos Eric – burgemeester; Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf
Hannes, Debondt Luc, Boogers Marc – schepenen; Op de Beeck Luc - Schepen-OCMW voorzitter; Gladiné Pierre, Meeus
Paul, Gevers Dimitri, Driesen Godelieve, Brentjens Erwin, Der Kinderen Annemie, Van de Poel Katrien, De Wilde Tine, Van
Lommel Reccino, De Coninck Katleen, Moelans Paul, Mathé Pascale, Van Damme Marc, Starckx Wannes, Breugelmans Stef,
Van Geirt Willy, Van Litsenborg Guy, Roes Peter, Guedon John, Versmissen Tom, Grooten Eddy, Driesen Josiane, Vermeijen
Danny, Van Otten Jan, Van Heupen Nic – raadsleden; Buijs Filip - secretaris
Verontschuldigd: Otten Toon, de Jong Vera - raadsleden

Goedkeuring te hechten aan het subsidiereglement 2014-2019 voor vriendenkringen en convenantpartners
van TRAM 41
Samenvatting
Het vernieuwde subsidiereglement 2014-2019 van TRAM 41 voor de uitkering van subsidies aan vriendenkringen
en convenantpartners ligt ter goedkeuring voor.
Motivering
Voorgeschiedenis
Beleidsplan 2014-2019 TRAM 41, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 31 maart 2014.
Het ontwerp van de goedkeuring op het subsidiereglement voor vriendenkringen en convenantpartners van TRAM
41 werd ter kennisname in het college gebracht op 27 november 2014.
Feiten en context
De stichtende verenigingen en de convenantpartners van de stedelijke musea ontvangen al geruime tijd een
subsidie van stad Turnhout. Het gaat om volgende verenigingen:
- Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Taxandria vzw
- Turnhout Wereldcentrum van de Speelkaart vzw
- Vrienden van het Begijnhof vzw
- Meduceum vzw
Advies
Er werd overlegd met de dienst Cultuurcoördinatie en met de Erfgoedcel Noorderkempen om de subsidiekanalen
op elkaar af te stemmen. De Financiële Dienst en de stadsjuriste hebben feedback bezorgd.
De museumraad ging akkoord met het subsidiereglement 2014-2019 in zitting van 27 oktober 2014.
Juridische grond
Wet van 14 november 1983: betreffende de controle op de toekenning en op de aanbesteding van sommige
toelagen.
Argumentatie
Het vorige subsidiereglement liep tot en met 2013. In het vernieuwde reglement 2014-2019 worden een aantal
wijzigingen doorgevoerd:
- Aanpassing werkingsjaar: van 1 september tot 31 augustus in plaats van 1 januari tot 31 december.
- Uitbetaling van de subsidie gebeurt in het lopende jaar, vb. de subsidie van het werkingsjaar 2014 wordt in
het begrotingsjaar (kalenderjaar) 2014 uitgekeerd. Deze werkwijze stemt beter overeen met de
begrotingslogica van de beleids- en beheerscyclus.
- Voor de stichtende verenigingen: opsplitsing in een vast en een variabel subsidiebedrag.
- Puntenstelsel om het variabele subsidiebedrag te berekenen.
In het kader van de besparingen werd het totaal beschikbare budget voor subsidies teruggebracht van 13 000
euro/jaar naar 8 500 euro/jaar.

Besluit
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het subsidiereglement voor vriendenkringen en convenantpartners
van TRAM 41.

REGLEMENT WERKINGSSUBSIDIES
VRIENDENKRINGEN
EN CONVENANTPARTNERS TRAM 41
2014-2019

Hoofdstuk 1: algemene bepalingen
Artikel 1.1: grondslag
Onder de hierna vermelde voorwaarden kan de stad Turnhout een subsidie verlenen aan de convenantpartners
van TRAM 41 en verenigingen die de werking van TRAM 41 ondersteunen, hierna genoemd: ‘de aanvrager’.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen is van toepassing.
Artikel 1. 2: beperking
De uitkering van de toelagen gebeurt steeds binnen de perken van de budgetten voorzien in de stadsbegroting.
Verenigingen die reeds een werkingssubsidie ontvangen van de stad Turnhout komen niet in aanmerking voor
financiële ondersteuning via TRAM 41.
Hoofdstuk 2: subsidievoorwaarden
Artikel 2.1: criteria
Om een subsidiebedrag te kunnen bekomen, stelt de aanvrager in haar werking één van de volgende aspecten
centraal:
 ondersteunen van de werking en activiteiten van ten minste één van de stedelijke musea (Begijnhof-,
Taxandria-, Speelkaartenmuseum) of het stadsarchief
 een museum uitbaten volgens de internationale ICOM-definitie (verzamelen, bewaren, onderzoeken,
ontsluiten)
Artikel 2.2: vormvereisten
De aanvrager voldoet cumulatief aan volgende vormvereisten:
 maatschappelijke zetel of vestiging hebben in Turnhout
 opgericht zijn door private personen
 geen winst- of handelsdoelen hebben
 een culturele werking in de stadsregio Turnhout bewijzen
Hoofdstuk 3: procedure
Artikel 3.1: aanvraag
Elke aanvraag gebeurt jaarlijks op de daartoe voorziene formulieren. De aanvrager bezorgt volgende documenten:
1. aanvraagformulier ‘werkingssubsidies stichtende verenigingen en convenantpartners TRAM 41’
2. bijlagen en bewijsstukken: activiteiten voor eigen leden, activiteiten toegankelijk voor een breed publiek,
ondersteuning werking stedelijke musea of stadsarchief
3. een activiteitenverslag en een financieel verslag van het vorige kalenderjaar
De aanvrager moet bewijzen dat de subsidiëring noodzakelijk is voor de werking van de vereniging en hoe het
ontvangen subsidiebedrag zal worden aangewend.
Er dient te worden aangegeven of de vereniging al subsidie kreeg bij andere overheden/organisaties.
Een werkingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
De uiterste datum voor het indienen van de aanvraag is 1 oktober onmiddellijk aansluitend op het werkingsjaar.
Laattijdige aanvragen worden niet behandeld.
Voor het werkingsjaar 2014 geldt een overgangsmaatregel. De uiterste datum voor het indienen van de aanvraag is
15 december.
Artikel 3.2: beoordeling en beslissing
De beoordeling van het dossier gebeurt volgens de volgende procedure:

1. De aanvaarding van het dossier wordt beoordeeld op basis van de subsidievoorwaarden (bepaald in
hoofdstuk 2).
2. De coördinator TRAM 41 formuleert een advies met voorstel van berekening (op basis van artikel 3.3) aan
de museumraad en het schepencollege.
3. Het schepencollege kent het definitieve subsidiebedrag toe.
4. De aanvrager ontvangt per brief de beslissing van het schepencollege.
Artikel 3.3: subsidiebedrag
De subsidies worden verdeeld volgens volgende verdeelsleutel:
 Meduceum: 5600 euro per jaar
 Verenigingen die de werking van de stedelijke musea ondersteunen (uitgezonderd Meduceum):
1. Vaste basissubsidie: 700 euro
2. Variabele subsidie op basis van criteria gekoppeld aan een puntensysteem.
Het puntensysteem is gebaseerd op volgende criteria:
1. Activiteiten voor de eigen leden
Uitstappen
Lezingen
2. Activiteiten toegankelijk voor een breed publiek
Lezingen
Concerten
Cursussen
Beurzen
3. Publicaties
Erfgoedpublicatie (min. 50 blz.)
Gedrukt tijdschrift (min. 4 x per jaar)
4. Communicatie
Website
Elektronische nieuwsbrief (min. 4 x per jaar)
Plaatst gegevens op de UiT-databank
Programmaboekje
5. Ondersteuning werking stedelijke musea en stadsarchief
Financiering kunstaankopen
Wetenschappelijk onderzoek
Conservatie/restauratie van voorwerpen, boeken
Uitbating museumshop
Uitwisseling ruilabonnementen
Organisatie van demonstraties (vb. drukken, kantklos)

10 per activiteit
10 per activiteit
100 per activiteit
100 per activiteit
100 per activiteit
100 per activiteit
100 per publicatie
100
100
50
50
50
200
200
200
200
200
200

De variabele subsidie wordt jaarlijks berekend door het totaal beschikbare variabele subsidiebedrag te delen door
de som van de punten behaald door alle subsidie-aanvragers tesamen, vermenigvuldigd met de behaalde punten
van de individuele aanvrager.
Artikel 3.4: uitbetaling
De uitbetaling van de subsidie gebeurt in één schijf. De betalingsopdracht wordt gegeven nadat de brief van het
schepencollege werd verstuurd.
Hoofdstuk 4: verbintenissen van de aanvrager
Artikel 4.1: communicatie
De aanvrager vermeldt in alle gedrukte en digitale communicatie, bij elke mededeling, verklaring of publicatie en
presentatie de steun van de stad Turnhout door vermelding van het stadslogo en/of volgende tekst: “ (naam
vereniging) wordt ondersteund door de stad Turnhout”.
Artikel 4.2: ondersteuning van de werking van de stedelijke musea
De aanvrager onderschrijft de missie en visie van TRAM 41 zoals beschreven in het beleidsplan 2014-2019.

De aanvrager woont indien gevraagd vergaderingen van de museumraad bij. Een vertegenwoordiger van TRAM 41
kan steeds bestuursvergaderingen bijwonen.
Hoofdstuk 5: betwisting
Artikel 5.1: terugvordering
Het stadsbestuur heeft steeds het recht te controleren of het ingediende activiteitenverslag correct en
waarheidsgetrouw is.
Het subsidiebedrag wordt gedeeltelijk of volledig teruggevorderd indien blijkt dat onjuiste gegevens werden
verstrekt of indien de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd.
Artikel 5.2: betwisting
In geval van betwisting zal de betrokkene gehoord worden door de coördinator van TRAM 41 en de voorzitter van
de museumraad. Zij formuleren een advies. Het schepencollege neemt een beslissing.
Financiële gevolgen
Kosten
Subsidie
Subsidie

Begunstigde
Stichtende verenigingen
Meduceum

Bedrag
2900 EUR
5600 EUR

Ramingnummer
2014002551
2014002551

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
Opvolging
Origineel
Kopie

TRAM 41
Financiële dienst, Erfgoedcel Noorderkempen, Harry De Kok, voorzitter museumraad,
Cultuurcoördinatie
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