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Investeringstoelagereglement accommodaties Turnhoutse
cultuurverenigingen - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Luc Hermans; de heer Eric Vos; de heer Francis Stijnen; de heer Peter Segers; mevrouw
Astrid Wittebolle; de heer Hannes Anaf; de heer Luc Debondt; de heer Marc Boogers; de heer Pierre
Gladiné; de heer Paul Meeus; de heer Dimitri Gevers; mevrouw Godelieve Driesen; mevrouw Annemie
Der Kinderen; mevrouw Katrien Van de Poel; mevrouw Annick De Smet; mevrouw Tine De Wilde; de
heer Reccino Van Lommel; 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; mevrouw Josiane Driesen; de heer Jan Van Otten; de heer Jan Boulliard; de heer Herman
Schaerlaekens; de heer Filip Buijs

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Luc Op de Beeck

Afwezig:
mevrouw Vera de Jong

Verontschuldigd:
de heer Toon Otten; de heer Eddy Grooten
Contactpersoon
Mie Caers

Beschrijving
Aanleiding en context
Net zoals jeugd- en sportverenigingen worden culturele en kunstenvereniging ondersteund door het
stadsbestuur. Cultuurcoördinatie is het aanspreekpunt voor hun advies- en financiële
ondersteuningsvragen. Het reglement dat ter goedkeuring voorligt is gebaseerd op gelijkaardige
reglementen uit de jeugd- en sportsector. Leden aangesloten bij het Forum Cultuur, de Turnhoutse
sociaal culturele en kunstenverenigingenraad, zullen onder bepaalde voorwaarden gebruik kunnen
maken van een financiële ondersteuning voor het uitvoeren van nieuwbouw-, verbouwings- of
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renovatiewerken van een infrastructuur nodig voor de uitoefening van de activiteiten van de
vereniging.
Argumentatie
-De Cultuurraad besprak het reglement als agendapunt op de bijeenkomsten van 12 december 2016
en 16 januari 2017. Een aantal suggesties werden mee opgenomen in het reglement (onderschrijven
van de principes van cultuurzaam.be, inzetten op energiezuinigheid en duurzaamheid, infrastructuur
moet ook ter beschikking zijn van derden,…).
De Cultuurraad geeft positief advies.

Het reglement werd ook voorgesteld op het Forum Cultuur, de Turnhoutse sociaal culturele en
kunstenverenigingenraad, van 24 januari 2017.
-Cultuurcoördinatie is voorstander van een toelagereglement waar culturele verengingen gebruik van
kunnen maken als zij op een duurzame manier wensen te investeren in hun infrastructuur. Inhoudelijk
bouwt het reglement verder op de positieve ervaringen die jeugd- en sportdienst hebben met hun
respectievelijke reglementen.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend
Motivering
Graag de budgetcode ook vermelden in de financiële informatie nl.
2017/6640000/BEL/0739 Toegestane investeringssubsidies/Overig kunst- en cultuurbeleid
Financiële informatie
15.000 euro ramingnummer 2017000733

Advies
Financiën
Gunstig onder voorwaarden

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het reglement investeringstoelage accommodaties Turnhoutse
cultuurverenigingen goed.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

de stadssecretaris
Filip Buijs

de voorzitter
Luc Hermans
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