UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 4 mei 2015

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 Smet Annick, De
Wilde Tine, Van Lommel Reccino, De Coninck Katleen, Moelans Paul, Mathé Pascale, Van Damme Marc, de Jong Vera,
Starckx Wannes, Breugelmans Stef, Van Geirt Willy, Van Litsenborg Guy, Roes Peter, Guedon John, Versmissen Tom,
Driesen Josiane, Vermeijen Danny, Van Otten Jan – raadsleden. Buijs Filip - secretaris
Verontschuldigd: Otten Toon, Grooten Eddy – raadsleden

Goedkeuring te hechten aan het gewijzigde toelagereglement G-sport 2014-2019
Samenvatting
De Sportdienst ondersteunt zijn Turnhoutse sportverenigingen financieel. Dit is een aanpassing voor het
toelagereglement ter bevordering van G-sport.
Motivering
Voorgeschiedenis
Toelage sportverenigingen G-sport (geldig van 2014 tem 31 december 2019) werd goedgekeurd door de
gemeenteraad op 2 juni 2014.
Feiten en context
We vragen volgende aanpassing:
- Aanpassing ter verduidelijking (reeds toegepast)  10 punten voor een uur training/week onder leiding van een
(sport)gekwalificeerde begeleider of ervaringsdeskundige met betrekking tot de doelgroep (na advies sportraad).
Advies
De werkgroep erkenningen en subsidies van de Turnhoutse Sportraad kwam 2 maal samen op 18 2 2015 en 19 03
2015 om de reglementen te evalueren in samenspraak met de sportfunctionaris. De aanpassingen werden
voorgelegd aan de Turnhoutse Sportraad en werden goedgekeurd op 25 03 2015.
Positief advies dienst Financiën mits 2 aanpassingen. Deze aanpassingen zijn rechtstreeks verwerkt in de
reglementen.
Besluit
De gemeenteraad keurt het Toelagereglement G-sport voor sportverenigingen goed. Vanaf 2015 vervangt dit het
vorige gelijknamige reglement dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 juni 2014.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
Financiële gevolgen
Kosten
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Financiële ondersteuning van sportverenigingen Subsidiereglement G(ehandicapten)-werking
I.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: voorwerp van de toelage
Binnen de perken van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget en de op de actie
“jaartal/6490026/CVT/0740” bestemde middelen, kan een toelage worden toegekend aan sportverenigingen die
een sportieve werking hebben voor personen met een beperking.
Onder ‘sport’ horen activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of
recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat.
Artikel 2: looptijd
Het toelagereglement start in 2015 en eindigt op 31 december 2019. Vanaf 2015 vervangt dit het vorige
gelijknamige reglement dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 juni 2014.
Artikel 3: aanvraag
De subsidiëring van het huidig werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier
opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande werkingsjaar (1 september jaar x-1 tot en met
31 augustus jaar x). De aanvraag moet ingediend worden voor 10 oktober van jaar x. De subsidie wordt steeds in
jaar x toegekend en uitbetaald.
Meer informatie alsook het aanvraagformulier kan ten alle tijden opgevraagd worden bij de Sportdienst.
Stad Turnhout – Sportdienst
Postadres: Campus Blairon 200
Bezoekadres: Grote Markt1
2300 Turnhout
014 44 33 32
sportdienst@turnhout.be
Artikel 4: beslissing over de toekenning of weigering
De Sportdienst beoordeelt de aanvragen en maakt op basis van de criteria onder artikel 7 een voorstel van
toekenning van de toelagen op, waarna het advies vraagt aan de Turnhoutse Sportraad.
Het college van burgemeester en schepenen beslist, op basis van het voorstel, over de toekenning van de toelage.
Artikel 5: betaling
De toelage wordt uitbetaald binnen de 2 maanden nadat het college van burgemeester en schepenen ze heeft
toegekend. De toelage wordt uitbetaald op het bankrekeningnummer dat werd meegedeeld door de aanvrager.
Artikel 6: controle op de aanwending
Iedere begunstigde van een toelage moet deze gebruiken voor het doel waarvoor zij is toegekend. Het
gemeentebestuur, of een afgevaardigde, hebben steeds toegang tot alle informatie betreffende de toelage en het
recht om ter plaatse na te gaan of de verleende toelage werd aangewend voor het doel waarvoor ze werd
toegekend. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende
sportvereniging voor dat betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde
toelage.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen is
verplicht.
Artikel 7: criteria
Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet de vereniging voldoen aan de volgende voorwaarden:

De sportvereniging telt minstens 10 actieve leden
De sportvereniging telt minstens 1 jaar werking
De sportvereniging streeft geen commerciële doeleinden na
De sportvereniging is erkend door de Turnhoutse Sportraad/stad Turnhout
(reglement erkenning)
Het grootste deel van de werking plaatsvindt op Turnhouts grondgebied of aangesloten zijn bij een
erkende Vlaamse sportfederatie
Subsidie aan één club moet minimum 50 euro bedragen vooraleer ze uitgekeerd worden.

II.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Gehandicaptenwerking (G-sportwerking) wil zeggen dat een reguliere sportvereniging over een aparte groep
beschikt met een eigen trainer, specifiek voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
Deze toelage wordt verdeeld via een puntensysteem gebaseerd op volgende afspraken :
- 1 punt per aangesloten G-sporter in de sportvereniging (met een minimum van 6 G-sporters om in aanmerking te
komen)
- 10 punten voor een uur training/week onder leiding van een (sport)gekwalificeerde begeleider of
ervaringsdeskundige met betrekking tot de doelgroep (na advies sportraad)

Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
g. Buijs Filip
secretaris

g. Hermans Luc
schepen-voorzitter
voor eensluidend uittreksel
Turnhout, 8-5-2015
Voor de burgemeester :
De gedelegeerde beambte,
(machtiging 15/04/2014 art. 126-4° n.g.w.)

Filip Buijs
stadssecretarisie

