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Goedkeuring te hechten aan subsidiereglement vernieuwende en bijzondere gemeenschapsvormende
culturele projecten 2014 - 2019
Samenvatting
De gemeenteraad keurde in zitting van 21/12/2007 het subsidiereglement voor vernieuwende en bijzondere
gemeenschapsvormende culturele projecten goed. Kern van het reglement is het stimuleren van een ‘verregaande
aantoonbare inhoudelijke culturele samenwerking tussen twee of meer Turnhoutse actoren’.
De gemeenteraad wordt gevraagd het reglement te verlengen van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019.
Motivering
Voorgeschiedenis
- Gemeenteraadsbeslissing 21/7/2007:
Goedkeuring te hechten aan het subsidiereglement voor vernieuwende en bijzondere
gemeenschapsvormende culturele projecten
- Gemeenteraadsbeslissing 26/1/2009:
Goedkeuring te hechten aan het gewijzigde subsidiereglement Vernieuwende en gemeenschapsvormende
culturele projecten
- Gemeenteraadsbeslissing 16/12/2009:
Goedkeuring te hechten aan het gewijzigde subsidiereglement voor vernieuwende en bijzondere
gemeenschapsvormende culturele projecten
Juridische grond
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen.
Argumentatie
Met dit reglement worden culturele samenwerkingsintiatieven gestimuleerd. Deze intiatieven passen volledige
binnen de Vlaamse Beleidsprioriteit : het voeren van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid. Deze
beleidsprioriteit wordt als volgt gespecificeerd: de gemeente ontwikkelt een integraal en duurzaam cultuurbeleid,
met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen.
Besluit
De gemeenteraad verlengt het gewijzigd subisiereglement vernieuwende en bijzondere gemeenschapsvormende
culturele projecten van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019.
De stad verbindt er zich toe om voor de duur van deze overeenkomst een toelage te voorzien van 5.000 euro, onder
voorbehoud van de goedkeuring van dit bedrag in de begroting.

SUBSIDIEREGLEMENT
VOOR
VERNIEUWENDE
GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN
Artikel 1: grondslag

EN

BIJZONDERE

Onder de hierna vermelde voorwaarden kan een subsidie worden verleend aan vernieuwende en
gemeenschapsvormende culturele projecten.
Dit reglement kadert inhoudelijk in het meerjarig beleidsplan van de stad Turnhout 2014 – 2019 en sluit aan bij de
Vlaamse Beleidsprioriteit: het voeren kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid.
Voor zover er in het nieuwe reglement niet van wordt afgeweken, is de wet van 14 november 1983 betreffende de
controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen van toepassing.
Artikel 2: toepassingsgebied
Stedelijke diensten kunnen geen gebruik maken van deze subsidie.
Een zelfde aanvrager kan slechts betoelaagd worden voor één project per kalenderjaar.
Een zelfde project kan slechts éénmaal herhaald worden, in een ander kalenderjaar.
Samenwerking met professionele spelers wordt gestimuleerd. De professionele partner in het
samenwerkings-verband wordt echter niet gesubsidieerd.
Artikel 3: beperking
Dit reglement eindigt op 31 december 2019.

De stad verbindt er zich toe om voor de duur van deze overeenkomst een toelage te voorzien van 5.000
euro, onder voorbehoud van de goedkeuring van dit bedrag in de begroting.
Artikel 4: algemene voorwaarden
De projecten die gebruik willen maken van dit subsidiereglement voldoen aan onderstaande algemene
voorwaarden. Het project:
1. heeft een tijdelijk karakter
2. heeft één of meerdere toonmomenten
3. is toegankelijk voor een breed publiek
4. vindt plaats op het grondgebied van Turnhout
5. wordt aangevraagd door een persoon of een vereniging uit Turnhout
6. behoort niet tot de reguliere werking van de aanvragers
7. draagt bij tot ‘gemeenschapsvorming’. Mensen moeten niet enkel gestimuleerd worden om deel te nemen aan
cultuur, cultuur moet mensen ook activeren om de gemeenschap en het samenleven mee te vormen. Dat kan
op verschillende manieren. We onderscheiden twee mogelijke invalshoeken:
het stimuleren van ontmoeting en betrokkenheid. Door mensen meer te betrekken bij een culturele
organisatie, leren mensen elkaar begrijpen en wordt gemeenschap gevormd
publieksverbreding en -vernieuwing zodat ‘meer gemeenschap’ bij cultuur wordt betrokken.
Artikel 5: beoordelingscriteria
Er zijn zes beoordelingscriteria waaraan een project moet voldoen wil men voor het project de subsidies ontvangen.
1. het project voldoet aan de algemene voorwaarden opgenomen in artikel 4.
2. het project is gemeenschapsvormend. Er wordt aangetoond waarom.
3. binnen het project is er een verregaande en aantoonbare inhoudelijke samenwerking van minimum twee
Turnhoutse actoren. Omschrijf duidelijk hoe deze samenwerking wordt vormgegeven.
4. binnen het project is er sprake van publieksverbreding / vernieuwing. U geeft een duidelijk overzicht van de
methodieken die hiervoor gebruikt zullen worden.
5. u dient een gedetailleerde begroting in met vermelding van alle rechtstreekse en onrechtstreekse uitgaven en
rechtstreekse en onrechtstreekse inkomsten verbonden aan de inhoud van het project. Vaste kosten van de
vereniging/organisator of investeringen komen niet in aanmerking. De engagementen die per organisatie of
vereniging worden aangegaan zijn duidelijk terug te vinden (gemeenschappelijke uitgaven, uitgaven verbonden
aan één vereniging).
6. Het project is verankerd in Turnhout
Artikel 6: indiening
Elke aanvraag wordt aan het college van burgemeester en schepenen gericht en gebeurt via het ‘formulier
subsidieaanvraag vernieuwende gemeenschapsvormende culturele projecten’.

Artikel 7: timing
Aanvraag
ten vroegste één jaar en ten laatste drie maanden voor het toonmoment
Antwoord
ten laatste drie maanden na aanvraag
Artikel 8: beoordeling en beslissing
De cultuurbeleidscoördinator onderzoekt het dossier.
De cultuurraad adviseert het schepencollege.
Het schepencollege neemt de beslissing en motiveert indien deze afwijkt van het advies van de cultuurraad.
Artikel 9: betaling
Goedgekeurde projecten resulteren in een contract met 50 % betaling binnen de 2 maanden na goedkeuring van
het dossier en 50 % betaling na het toonmoment, ontvangst van projectverslagen en vereiste bewijsstukken.
Per project wordt maximaal een bedrag van 2500 euro toegekend.
Artikel 10: verplichte communicatie
Geselecteerde projecten verbinden zich ertoe het stadslogo in de officiële stedelijke huisstijl te gebruiken op al hun
publicaties en steeds te vermelden ‘met steun van de stad Turnhout’.
De gegevens van het project worden door de aanvrager ingevoerd op www.uitdatabank.be
De gegevens van het project worden bezorgd aan de dienst cultuurcoördinatie om opgenomen te worden in de
stedelijke cultuuragenda.
Elke aanvrager van een gesubsidieerd project krijgt een overzicht van de mogelijke communicatiemiddelen.
Artikel 11: bewijs van aanwending
Behoudens een gemotiveerde vraag om uitstel, waarover het college zal beslissen, moet de aanvrager binnen de 2
maanden na einddatum van het project het bewijs leveren dat de subsidie werd aangewend voor het doel waarvoor
ze werd aangevraagd, op straffe van terugbetaling overeenkomstig artikel 9.
De resterende 50% van de subsidie wordt pas uitbetaald na goedkeuring van het bewijs.
Artikel 12: controle
Het schepencollege van Turnhout heeft steeds het recht om ter plaatse na te gaan of de verleende subsidie werd
aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend. De controle gebeurt door de cultuurbeleidscoördinator, zijn
medewerkers en de leden van de cultuurraad. Ook deze hebben het recht om kosteloos het toonmoment te
bezoeken.
Artikel 13: betwisting
In geval van betwisting zal de betrokkene gehoord worden door de cultuurbeleidscoördinator en de voorzitter van
de cultuurraad.
De cultuurbeleidscoördinator en de voorzitter van de cultuurraad formuleren een advies.
Het schepencollege neemt een beslissing.
In volgende gevallen moet de begunstigde de subsidie, geheel of gedeeltelijk, terugbetalen:
als hij/zij de subsidie niet aanwendt voor het toegekende doel;
als hij/zij de verantwoording niet of niet correct verstrekt;
als hij/zij zich verzet tegen de controle.
Deze terugbetaling dient binnen de 30 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven uitgaande van het
schepencollege te gebeuren.
Wanneer de subsidie meer dan 1.250 euro bedraagt, gelden artikels 14 en 15.
Artikel 14: subsidie groter dan 1.250 euro
Als minstens één van de partners uit het samenwerkingsverband een rechtspersoon is, kan het college van
burgemeester en schepenen een subsidie van meer dan 1.250 euro per project toekennen. Als de subsidie wordt
aangewend om personeel te werk te stellen, is artikel 15 van dit reglement van toepassing.

Voor subsidieaanvragen van meer dan 1.250 euro worden volgende stukken eveneens bij de aanvraag gevoegd:
1 kopie van de gecoördineerde tekst van de statuten (=de originele tekst van de statuten waarin alle latere
statuutwijzigingen zijn opgenomen)
2 actuele ledenlijst met aanduiding van de bestuursleden;
3 kopie van de door het bestuursorgaan laatst goedgekeurde jaarrekening.
Als slechts één van de aanvragers een rechtspersoon is, draagt deze de financiële eindverantwoordelijkheid.
Artikel 15: tewerkstelling van personeel
De aanvrager moet een lijst overmaken van de tewerkgestelde personeelsleden, met opgave van hun prestaties,
waaruit blijkt dat aan alle wettelijke sociale en fiscale verplichtingen werd voldaan.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
Opvolging
Origineel
Kopie

Cultuurcoördinatie
Cultuurraad, Forum Cultuur

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, 27-2-2014
Voor de burgemeester :
De gedelegeerde beambte,
(machtiging 27/10/2011 art. 126-4° n.g.w.)

Filip Buijs
stadssecretarisie

