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Goedkeuring te hechten aan het aangepaste reglement voor start- en projectsubsidies Gelijke Kansen
Samenvatting
De dienst Gelijke Kansen stelt voor om vanaf 1 januari 2014 het reglement van de start- en projectsubsidies aan te
passen. Het college van burgemeester en schepenen legt de aanpassingen van het subsidiereglement ter
goedkeuring voor aan de gemeenteraad
Motivering
Feiten en context
Er is reeds enkele jaren een reglement voor start- en projectsubsidies. Het regelement dat geldig is tot 31 december
2013 is in Bijlage opgenomen. Omwille van de naamswijziging van de dienst Welzijn naar dienst Gelijke Kansen en
omwille van een verlaging van het totaalbedrag door de noodzakelijke besparingen wordt het reglement vanaf 1
januari 2014 aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Argumentatie
De dienst Gelijke kansen stelt volgende wijzigingen voor:
1. Wegens de naamsverandering van de dienst Welzijn naar dienst Gelijke Kansen worden artikel 3 en 4 in die zin
aangepast.
2. Om meerder projecten een kans te geven wordt de subsidie op een maximumbedrag gebracht van 2 500 Euro
en wordt er geen onderscheid meer gemaakt of het al dan niet om een opstartend project gaat. (Art. 6)
3. Omdat het subsidiebedrag verlaagd wordt ten opzichte van het vorige reglement wordt het artikel 7 geschrapt,
zodat projecten eventueel ook bij andere diensten van de stad bijkomende middelen kunnen vragen.

Besluit
De gemeenteraad neemt kennis van de voorgestelde aanpassingen van het reglement van de projectsubsidies en
keurt deze goed.

Reglement projectsubsidies
Artikel 1: Dit reglement is van toepassing van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019.
De subsidiëring wordt jaarlijks afhankelijk gesteld van het verwerven van de goedkeuring van het jaarlijks bedrag
van 7 500 Euro in de begroting.
Artikel 2: Elke rechtspersoon kan een aanvraag indienen.

Artikel 3: De rechtspersoon kan een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen, ter
attentie van:
Stadsbestuur Turnhout, dienst Gelijke Kansen
Campus Blairon 200,
2300 Turnhout
De acties waarvoor een subsidie kan worden aangevraagd, moeten passen in de beleidsdoelstellingen van de
sector Samenleving van het stadsbestuur. Het moet ook gaan om een project dat buiten de reguliere werking van
het stadsbestuur wordt opgezet. De subsidiëring moet worden ingezet voor een omlijnd project in de welzijnssector.
Artikel 4: Een aanvraag kan het hele werkjaar worden ingediend. Elke rechtspersoon kan maximaal één aanvraag
per jaar indienen. De aanvraag gebeurt door het invullen van het subsidieformulier dat gedownload kan worden van
de website van de Stad Turnhout of dat telefonisch opgevraagd kan worden bij de dienst Gelijke Kansen.
Artikel 5: Iedere projectsubsidie is beperkt in tijd en wordt toegestaan voor 1 jaar met mogelijkheid tot een
maximale verlenging tot 3 jaar door jaarlijks een aanvraag in te dienen. Jaarlijks wordt er een evaluatie opgemaakt
van de werking van het voorgaande jaar.
Artikel 6: Per goedgekeurd project wordt er een maximale subsidie voorzien van 2.500 euro.
Voor de uitwerking van projecten kan een voorschot van 50% van het goedgekeurde subsidiebedrag worden
uitbetaald.
De afrekening gebeurt steeds op basis van een overzicht met gedetailleerde verantwoordingsstukken ( o.a.
facturen) van de totale werkelijke kostprijs van het project.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen is van toepassing.
Artikel 7: Het project moet starten binnen het half jaar na de goedkeuring van de subsidiëring.
Artikel 8: In de communicatie rond het project dient er steeds melding te worden gemaakt van de ondersteuning
door de stad Turnhout met vermelding van het logo van de stad Turnhout.
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