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Zitting van 2 juni 2014
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Goedkeuring te hechten aan toelagereglement stimuleringsfonds evenementen met lokale en regionale
uistraling met focus op diversiteit, sociale cohesie en/of kindvriendelijkheid.
Samenvatting
In het meerjarig beleidsplan van de stad is volgend actieplan opgenomen: ‘ontwikkelen van inspirerende projecten
waarbij relevantie, kwaliteit, laagdrempeligheid, ontmoeten en gedeelde verantwoordelijkheid centraal staan’.
Tegelijkertijd schuift de stad volgende beleidslijnen expliciet naar voor: diversiteit, sociale cohesie en
kindvriendelijkheid. Op basis van deze insteken werd bijgevoegd reglement ontwikkeld ter stimulering van
evenementen die hierop inzetten. De gemeenteraad wordt gevraagd het reglement goed te keuren. De looptijd van
het reglement is tot en met 31 december 2019.
Motivering
Voorgeschiedenis
Gemeenteraadsbeslissing van 13 januari 2014: goedkeuring te hechten aan het meerjarenplan 2014 – 2019.
Collegebeslissing 22/05/2014: kennisname toelagereglement stimuleringsfonds evenementen met lokale en
regionale uitstraling met focus op diversiteit, sociale cohesie en / of kindvriendelijkheid.
Advies
Positief advies van de sportraad (23 april 2014). De sportraad formuleert volgende vragen:
- Kunnen de raadvoorzitters ook toegevoegd worden aan de werkgroep ter beoordeling van de dossiers
(zoals vroeger bij de bijzondere prestaties).
- Kan een ‘bredere regionale uitstraling voor eenmalige evenementen’ toegevoegd worden? (Dit om een
eenmalig Belgisch kampioenschoep of groot tornooi georganiseerd door een Turnhoutse sportvereniging
ook toegang te bieden).
- Kan het subsidiereglement na twee jaar geëvalueerd worden.
Positief advies van de Cultuurraad (28 april 2014).
Positief advies van de jeugdraad (29 april 2014).
Advies van de vvsg: “Deze beslissing kan behandeld worden voorafgaand aan een budgetwijziging.” Deze
budgetwijziging is noodzakelijk om toelages te kunnen uitbetalen.
Juridische grond
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanweniding van sommige toelagen.
Argumentatie
Met dit reglement worden initiatieven gestimuleerd die inzetten op sociale cohesie, diversiteit en / of
kindvriendeijkheid. Deze intiatieven geven hierdoor mee uitvoering aan het stedelijk beleidsplan.
De vraag om de beoordelingscommissie uit te breiden met de voorzitters van de betrokken adviesraden (Sportraad)
wordt niet gedeeld door de twee andere adviesraden. Een degelijke opvolging en terugkoppeling van de aanvragen
is een waardevol alternatief.
Het nieuwe reglement zal van nabij opgevolgd en geëvalueerd worden op basis van praktijkervaring. Indien nodig
kunnen er aanpassingen gebeuren.

De regionale uitstraling is geen criterium op zich. Zowel groot- als kleinschalige projecten dienen aandacht te
besteden aan diversiteit, sociale cohesie en of kindvriendelijkheid. Dit kan regionale uitstraling met zich
meebrengen, maar dit is geen vereiste.
Besluit
De Gemeenteraad keurt het toelagereglement ‘stimuleringsfonds evenementen met lokale en regionale uitstraling
met focus op diversiteit, sociale cohesie en / of kindvriendelijkheid’ goed. In de begroting 2014 is er een budget
voorzien van 30.000 euro.
De gemeenteraad stemde met 29 stemmen op 32 stemmers nl. van de heer Luc Hermans – voorzitter-schepen, de
heer Eric Vos – burgemeester, de heer de heer Francis Stijnen, de heer Peter Segers, mevrouw Astrid Wittebolle,
de heer Hannes Anaf, de heer Luc Debondt en de heer Marc Boogers – schepenen, de heer Dimitri Gevers, de heer
Erwin Brentjens, de heer Toon Otten, mevrouw Annemie Der Kinderen, mevrouw Katrien Van de Poel, mevrouw
Tine De Wildemevrouw Katleen De Coninck, de heer Paul Moelans, mevrouw Pascale Mathé, de heer Marc Van
Damme, mevrouw Vera De Jong, de heer Wannes Starckx, de heer Stef Breugelmans, de heer Willy Van Geirt, de
heer Guy Van Litsenborg, de heer Tom Versmissen, de heer Eddy Grooten, mevrouw Josiane Driesen, de heer
Danny-Spock Vermeijen, de heer Jan Van Otten en de heer Nic Van Heupen - raadsleden.
Er waren 3 onthoudingen nl. van de heer Pierre Gladiné, de heer Paul Meeus en mevrouw Lieve Driesen –
raadsleden.

TOELAGEREGLEMENT STIMULERINGSFONDS
EVENEMENTEN MET LOKALE EN REGIONALE UITSTRALING
MET FOCUS OP DIVERSITEIT, SOCIALE COHESIE EN / OF
KINDVRIENDELIJKHEID

Artikel 1: grondslag
Onder de hierna vermelde voorwaarden en criteria kan aan de organisatie van een lokaal evenement met een
lokale en/of regionale uitstraling een toelage worden verleend. Deze toelage geldt voor de ondersteuning van de
uitgaven met een duidelijke focus op diversiteit, sociale cohesie, kindvriendelijkheid en mentale en/of fysieke
toegankelijkheid.
Dit reglement kadert inhoudelijk in het meerjarig beleidsplan van de stad Turnhout 2014 – 2019 – actieplan
‘ontwikkelen van inspirerende projecten waarbij relevantie, kwaliteit, laagdrempeligheid, ontmoeten en gedeelde
verantwoordelijkheid centraal staan’.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen is
van toepassing.
Artikel 2: toepassingsgebied
Stedelijke diensten, adviesraden en erkende stedelijke verzelfstandigde agentschappen kunnen geen gebruik
maken van deze toelage.
Een zelfde aanvrager kan slechts betoelaagd worden voor één evenement per kalenderjaar en per categorie
vermeld in artikel 5.
Dubbele subsidiëring via andere reglementen voor dezelfde uitgaven is niet toegestaan.
Artikel 3: beperking
Dit reglement treedt vanaf heden in werking en eindigt op 31 december 2019.
De stad verbindt er zich toe om voor de duur van dit reglement jaarlijks een bedrag te voorzien in de begroting,
onder voorbehoud van de goedkeuring van dit bedrag in de gemeenteraad.
De uitbetaling van de toelage kan pas gebeuren na goedkeuring door de hogere overheid van het door de
gemeenteraad goedgekeurde budget. Er kunnen enkel toelagen worden uitbetaald binnen de perken van het voor
deze toelage goedgekeurde krediet.
Artikel 4: algemene voorwaarden
Organisaties die gebruik willen maken van dit toelagereglement dienen aan te tonen dat het evenement voldoet
aan onderstaande voorwaarden. Het evenement:

1.
2.
3.
4.
5.

heeft een tijdelijk karakter;
heeft één of meerdere toonmomenten;
is publiek toegankelijk (niet enkel eigen leden);
vindt plaats op het grondgebied van Turnhout of op stadseigendom;
besteedt aandacht aan ontmoeting, publieksverbreding en –vernieuwing.

Artikel 5: specifieke criteria
Kleinschalige projecten (het verwachte aantal deelnemers/toeschouwers bedraagt minder dan 1.000 personen )
komen in aanmerking voor een toelage als voldaan wordt aan volgende beoordelingscriteria:
1. het project legt de focus op diversiteit, sociale cohesie en/of kindvriendelijkheid;
2. het project overstijgt de reguliere werking van de vereniging en mikt op creativiteit, vernieuwing, innovatie.
Pluspunt: het evenement past in een bijzonder werkingsthema van Stad Turnhout.
Pluspunt: samenwerking tussen verschillende actoren.
Bij grootschalige projecten (het verwachte aantal deelnemers/toeschouwers bedraagt minstens 1.000 personen),
komen enkel de extra uitgaven (in surplus op de reguliere organisatiekosten van het evenement, specifiek bedoeld
om aan de voorwaarden en criteria te voldoen) in aanmerking voor een toelage als voldaan wordt aan volgende
beoordelingscriteria:
1. het project heeft bijzondere aandacht voor diversiteit, sociale cohesie en/of kindvriendelijkheid;
2. het project focust op toegankelijkheid: de organisator heeft als doel een project te verbeteren door te werken
rond mentale en/of fysieke toegankelijkheid.
Pluspunt: het evenement past in een bijzonder werkingsthema van Stad Turnhout;
Pluspunt: samenwerking tussen verschillende actoren.
Artikel 6: indiening
Elke aanvraag wordt aan het college van burgemeester en schepenen gericht en gebeurt via het ‘formulier
aanvraag toelage stimuleringsfonds voor lokale en regionale evenementen’.
De aanvraag omvat een gedetailleerd financieel plan betreffende de aanwending van de toelage met vermelding
van alle uitgaven en inkomsten verbonden aan de inhoud van het project.
Op eenvoudig verzoek bezorgt de aanvrager, als deze een rechtspersoon is, een laatst goedgekeurde begroting en
het laatst goedgekeurde jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, toelichting bij de rekeningen en een
activiteitenverslag.
Artikel 7: timing
Kleinschalige projecten
Aanvraag
ten vroegste één jaar en ten laatste twee maanden voor het evenement
Antwoord
ten laatste twee maanden na aanvraag en ten vroegste op 1 januari van het jaar waarin het
evenement plaatsvindt
Grote projecten
Aanvraag

Antwoord

ten vroegste één jaar vooraf en uiterlijk op volgende datums:
1 november voor evenementen die doorgaan in januari, februari, maart of april
1 maart voor evenementen die doorgaan in mei, juni, juli of augustus
1 juli voor evenementen die doorgaan in september, oktober, november of december
ten laatste twee maanden na de uiterlijke aanvraagdatum

Artikel 8: beoordeling en beslissing
Het dossier wordt onderzocht door een ambtelijke werkgroep ‘stimuleringsfonds’ bestaande uit een afgevaardigde
van de Jeugddienst, de Sportdienst, Cultuurcoördinatie, Evenementenloket en Financiën.
Het schepencollege neemt de beslissing en motiveert indien deze afwijkt van het advies van de werkgroep.
Artikel 9: betaling
Goedgekeurde projecten resulteren in een contract met 50 % betaling binnen de 2 maanden na goedkeuring van
het dossier en betaling van het saldo na het evenement, binnen de 2 maanden na ontvangst van de inhoudelijke en
financiële verantwoording (bestaande uit een overzicht en alle bewijsstukken van alle inkomsten en uitgaven die
verband houden met het goedgekeurde project). Positieve saldo’s kunnen worden teruggevorderd.
Het toelagebedrag bedraagt maximaal 2500 euro voor kleinschalige projecten en 7500 euro voor grootschalige
projecten.

De toelage bedraagt maximaal het bedrag dat op basis van het aanvraagdossier door het college van
burgemeester en schepenen werd goedgekeurd en kan bovendien nooit meer bedragen dan 50 procent van de
totale werkelijke uitgaven die werden gerealiseerd in het kader van het goedgekeurde project.
Artikel 10: verplichte communicatie
Organisaties die een toelage krijgen, verbinden zich ertoe in alle communicatie die verband houdt met het project
het officiële stadslogo te gebruiken en steeds te vermelden ‘met steun van de stad Turnhout’.
De gegevens van het evenement worden door de aanvrager ingevoerd op www.uitdatabank.be.
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 evenement het bewijs leveren dat de toelage werd aangewend voor het doel
waarvoor ze werd aangevraagd, overeenkomstig artikel 9.
Het resterende deel van de toelage wordt pas uitbetaald na goedkeuring van de verantwoording.
Artikel 12: controle
Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik
uitgeoefend worden door een afgevaardigde van de werkgroep ‘stimuleringsfonds’ of een gevolmachtigde van het
college van burgemeester en schepenen. Deze 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.
Het vaststellen van inbreuken kan leiden tot uitsluiting van deze en andere stedelijke toelagen, terugvordering van
de verleende toelage en/of andere sancties waartoe zal besloten worden door het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 13: betwisting en sanctie
In geval van betwisting zal de betrokkene gehoord worden door minstens twee leden van de werkgroep
stimuleringsfonds die een advies formuleren. Het schepencollege neemt een beslissing.
In volgende gevallen moet de begunstigde de toelage, geheel of gedeeltelijk, terugbetalen:
 als hij/zij de toelage niet aanwendt voor het toegekende doel;
 als hij/zij de verantwoording niet tijdig of niet correct verstrekt;
 als hij/zij zich verzet tegen de controle overeenkomstig artikel 12.
Deze terugbetaling dient binnen de 30 dagen na ontvangst van de invorderingstaat te gebeuren.
Artikel 14: overgangsmaatregelen
De timing bepaald in artikel 7 geldt voor de aanvragen die ingediend worden na de goedkeuring van dit reglement.
De aanvragen die vooraf ingediend werden, worden zo spoedig mogelijk behandeld.
Opvolging
Origineel
Kopie

Cultuurcoördinatie
Jeugddienst, sportdienst, evenementenloket, Financiën

Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
g. Buijs Filip
g. Hermans Luc
secretaris
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voor eensluidend uittreksel
Turnhout, 6-6-2014
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