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Verheyen, schepen; de heer Eric Vos; de heer Luc Debondt; de heer Hannes Anaf; mevrouw
Annemie Der Kinderen; de heer Reccino Van Lommel; de heer Guy Van Litsenborg; de heer
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Contactpersoon
Laure Aerts
Beknopte samenvatting
De Turnhoutse Sportraad (TSR) adviseerde het lokaal bestuur Turnhout (advies 2020/01 - Advies op het
SMJP) om het subsidiereglement 'accommodaties sportverenigingen' aan te passen. Het lokaal bestuur
Turnhout is dit advies gedeeltelijk gevolgd en hierbij vragen we dus om het aangepaste
subsidiereglement goed te keuren.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Turnhoutse Sportraad (TSR) adviseerde het lokaal bestuur Turnhout (advies 2020/01 - Advies op het
SMJP) om het subsidiereglement 'accommodaties sportverenigingen' aan te passen. Het lokaal bestuur
Turnhout is dit advies gedeeltelijk gevolgd en hierbij vragen we dus om het aangepaste
subsidiereglement goed te keuren.
Juridische grond
Artikel 40, 41 en 177 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
Argumentatie
Deze investeringssubsidie is bedoeld voor de bouw of renovatie van infrastructuurwerken en de aankoop
van sportspecifieke installaties door sportverenigingen. Dit is een investeringssubsidie en kan jaarlijks
overgedragen worden indien het budget niet volledig opgebruikt is.
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De TSR adviseerde volgende aanpassingen:
1. De toelage sportaccommodatie zou gelijk moeten gezet worden met de toelage voor
jeugdaccommodaties. (Zie reglement van de jeugd 'Subsidie voor investeringswerken aan private
jeugdwerkinfrastructuur')
2. Het budget moet opgetrokken worden naar 100.000 euro/sportvereniging
3. Het reglement moet afgestemd worden op de noden van de sportverenigingen
4. Meerdere dossiers kunnen ingediend worden tot het maximaal bedrag/sportclub bereikt is
5. %-toelage laten variëren tussen 35-50% van de investering op basis van voorwaarden
Het lokaal bestuur Turnhout erkent de aanpassingen gevraagd door de TSR, maar gaat hier niet op in
(punt 4 kan binnen het huidige reglement al). Wel wensen we de aanvraagperiode in te korten waardoor
iedere sportvereniging 1 aanvraag kan doen per 5 jaar (en dus de maximale subsidie van 25.000
euro/vereniging iedere 5 jaar kan bekomen). Dit reglement wordt behouden voor kleine investeringen en
renovaties aan private sportinfrastructuur zoals het plaatsen van een nieuwe stookketel, het installeren
van led verlichting of het vernieuwen van een dak. Het lokaal bestuur is echter van mening dat een op
maat aanpak (naast dit reglement) voor grotere investeringsprojecten noodzakelijk is.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Volgnummer: MJP000365
Voorziene budget: 15 000 euro/jaar
Budgetcode 6640000/BEL/0740 - Investeringssubsidie sportverenigingen - accomodatie
sportverenigingen
Beleidsinformatie
BD000002: We versterken de verbondenheid, stimuleren ontmoeting en geven bewoners kansen om zicht
te ontplooien
AP000019: De Turnhoutse sportclubs zijn onze beste ambassadeurs. We willen de clubs en hun vele
vrijwillgers ondersteunen en hen versterken in hun werking.
AC000196: We bieden financiële ondersteuning aan sportverenigingen voor het realiseren van private
sportinfrastructuur. Daarnaast analyseren we het bestaande reglement en stemmen we dit af op
gelijkaardige reglementen in de andere vrijetijdssectoren

Advies
Turnhoutse Sportraad
Gunstig advies
De Turnhoutse Sportraad (TSR) adviseerde het lokaal bestuur Turnhout (advies 2020/01 - Advies op het
SMJP) om het subsidiereglement 'accommodaties sportverenigingen' aan te passen.

Financiën
Gunstig advies
Besluit
Artikel 1
Voorwerp van de subsidie
Binnen de perken van de door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten en de op het volgnummer
meerjarenplan toegekende middelen, kan een subsidie worden toegekend aan sportverenigingen voor het
de bouw of renovatie van infrastructuurwerken of de aankoop van sportspecifieke installaties.
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Artikel 2
Looptijd
Dit reglement start vanaf goedkeuring en eindigt op 31 december 2025.
Artikel 3
Voorwaarden
A. De aanvrager
De aanvrager moet aan volgende voorwaarden voldoen:
 Erkend zijn als Turnhoutse sportvereniging zonder winstoogmerk of beroepsdoeleinden en het
vzw statuut bezitten
 Minimaal 20 actieve leden hebben die deelnemen aan een dergelijke competitie of demonstratie
 Een recreatief of competitief sportaanbod hebben dat hoofdzakelijk plaats vindt op het
grondgebied van Turnhout
 De sportvereniging is zelf bouwheer en heeft eigen financiële middelen of de sportvereniging
moet in hoofdzaak eigenaar of beheerder zijn van de gronden, infrastructuur of het goed
waarvoor de subsidie bestemd is, is hoofdgebruiker en staat zelf in voor het onderhoud van het
gebouw.
 Een controle door de Sportdienst, noodzakelijk voor uitvoering van dit reglement, toestaan
B. De sportinfrastructuur
Onder ‘sportinfrastructuur’ wordt verstaan:
 een gebouw of een gedeelte ervan dat gebruikt wordt voor de beoefening van de
sportactiviteiten, bijhorende sanitaire voorzieningen, bergruimtes voor sportmateriaal en
dergelijke die deel uitmaken van dat gebouw.
 een vaste sporttechnische voorziening die noodzakelijk is voor de uitoefening van de sporttak of
verplicht door de sportfederatie én die ‘vast’ onderdeel uitmaakt van de sportinfrastructuur (bv
basketbalinstallatie, springbalken in een ruiterhal, biljarttafel, vaste voetbalgoal, …)
 een sportterrein dat als speelveld of oefenveld gebruikt wordt voor de beoefening van de door de
vereniging beoefende sport.
Gelegen op het grondgebied van Turnhout dat door de sportvereniging in gebruik genomen wordt in
functie van haar sportieve werking én het beoefenen van haar sportactiviteiten door haar leden.
Uitzonderingen hierop zijn:
 aan derden permanent verhuurde of ter beschikking gestelde gebouwen (of gedeelten daarvan)
 cafetaria’s en/of horecavoorzieningen
 ruimtes die aangewend kunnen worden voor commerciële doeleinden
C. Eigendomsstructuur
De sportvereniging moet op het moment van indiening van de subsidieaanvraag:
 ofwel eigenaar zijn van de sportinfrastructuur
 ofwel de sportinfrastructuur nog voor tenminste 5 jaar in erfpacht hebben
 ofwel de sportinfrastructuur nog voor tenminste 5 jaar onafgebroken in huur hebben bij aankoop
van sportspecifieke installaties en tenminste 9 jaar onafgebroken in huur hebben bij renovatie of
nieuwbouwprojecten en waarbij de sportvereniging zelf instaat voor het onderhoud van de
infrastructuur.
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Om de hierboven vermelde voorwaarden te bewijzen dienen stukken uit de erfpacht of
huurovereenkomst te worden voorgelegd.
Sportverenigingen die de infrastructuur huren of in erfpacht hebben, voorzien een ondertekende
verklaring van de eigenaar die zich akkoord verklaart met de voorziene werken.
D. De Aanvraag
De sportvereniging kan op ieder moment een aanvraag indienen voor dit reglement.
E. De Werken
De werken moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
 De werken mogen nog niet gestart zijn op het moment van de aanvraag tenzij op advies van de
brandweer of na een noodgeval. Een noodgeval staat gelijk aan een zeer dringende situatie of
een uitzonderlijke omstandigheid waarbij telkens snel gehandeld moet worden.
In dat geval moet de nood en oorzaak van de nood duidelijk beschreven en gemotiveerd worden
en deze zal ter advies voorgelegd worden aan de Turnhoutse sportraad alvorens het college van
burgemeester en schepenen een beslissing neemt over een principiële subsidiëring.
 Voor de uitvoering van de werken moet een omgevingsvergunning verkregen zijn.
Artikel 4
Toepassingsgebied van de werken
De infrastructuurwerken zijn noodzakelijk voor de continuïteit en/of de verbetering/uitbreiding van de
globale sportwerking van de club en hebben betrekking op veiligheid, hygiëne, toegankelijkheid,
duurzaamheid, energiebesparing of efficiënter gebruik van sportinfrastructuur. De investeringen die in
aanmerking komen voor de subsidie, zijn:





nieuwbouw of oprichtingswerken van infrastructuur
grondige renovatiewerken van bestaande infrastructuur
uitbreidingswerken van bestaande infrastructuur
aanleg, heraanleg of renovatieve ingrepen van/aan sportterreinen

Volgende kosten komen in aanmerking voor de subsidie:
1. Uitvoeren van renovatiewerken, oprichtingswerken/nieuwbouw of uitbreidingswerken
van/aan het gebouw of de vaste onderdelen van het gebouw
 Volgende inrichtingskosten: isolatie, verwarming, elektriciteitswerken (m.i.v. buitenverlichting),
aanleg gasleiding, waterleidingen, bezettingen, ramen, deuren, beglazing, bevloering, sanitaire
uitrusting (installaties en toestellen).
 Kosten m.b.t. ontwerp en studies
 Aankoop of aanpassingswerken van/aan vaste sporttechnische voorzieningen.
2. Aanleg, heraanleg of renovatieve ingrepen van/aan sportterreinen:
 Aanleg van een nieuw sportterrein
 Volledige heraanleg van een bestaand terrein
 Grote renovatieve ingrepen ifv herstel/verbetering van het terrein die niet tot het
jaarlijks/wederkerend/structureel onderhoud van een terrein behoren.
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 De werken aan sportterreinen omvatten ook noodzakelijke toebehoren zoals verlichting,
omheining, doelen, dug out, drainage,…. die deel uitmaken van het terrein en noodzakelijk zijn in
functie van de sportbeoefening (training/competitie).
Volgende kosten komen niet in aanmerking voor de subsidie:
Kosten voor allerlei vergunningen, werkuren vrijwilligers, aankoop gereedschap, opsmuk- en
verfraaiingswerken, kosten voor cafetaria/horeca, de roerende uitrusting van het sportlokaal zoals het
meubilair - elektrische apparaten - kook en eetgerei, tapinstallatie - speciale verlichtingsinstallaties radio’s en andere hifi apparatuur – hardware/software, onderhoudskosten, onderhoudsproducten en
onderhoudsgerief, het gewone huurderonderhoud of eigenaaronderhoud. Deze opsomming is niet
limitatief.
Artikel 5
Bedrag van de subsidie
 Investeringsdossiers die minder dan 10 000 euro bedragen, komen niet in aanmerking
 Het subsidiebedrag bedraagt 25% van het totaal aanvaarde bedrag van de investering (inclusief
BTW tenzij de subsidietrekker BTW-plichtig is en de BTW kan recupereren, in welk geval de BTW
niet in aanmerking genomen wordt.)
 Een zelfde sportvereniging kan, verspreid over een periode van 5 jaar, maximaal 25 000
euro subsidie ontvangen, waarvan 10 000 euro in jaar 1, 10 000 euro in jaar 2 en 5 000 euro in
jaar 3.
 Voor de bepaling van het subsidiebedrag worden enkel facturen in rekening genomen op naam
van de sportvereniging en die verwijzen naar de te subsidiëren werken. Betaling van de facturen
moeten gestaafd worden door een betalingsbewijs.
Artikel 6
Beoordeling van de aanvraag
Een aanvraag kan op iedere moment ingediend worden. De sportvereniging wordt op de hoogte gebacht
van ontvangst van hun aanvraag. De Sportdienst beoordeelt het project in samenspraak met de relevante
stadsdiensten en vraagt advies aan de Turnhoutse Sportraad. Het college van burgemeester en
schepenen beslist over de aanvaarding van de aanvraag.
Na realisatie van het project dient de sportvereniging een volledig afrekeningdossier in te dienen bij de
Sportdienst. De uitgevoerde, gecontroleerde en in orde bevonden projecten worden beoordeeld op basis
van ingediende facturen, verantwoording, bewijsstukken (inclusief betalingsbewijs) en eventueel een
plaatsbezoek. Op basis hiervan wordt het subsidiebedrag bepaald. De Sportdienst rapporteert en vraagt
advies aan relevante stadsdiensten en de Turnhoutse Sportraad. De Sportdienst legt de afrekening met
het bepaalde subsidiebedrag voor aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7
Controle op de aanwending
Iedere begunstigde van een subsidie moet deze gebruiken voor het doel waarvoor zij is toegekend. Het
gemeentebestuur, of een afgevaardigde, hebben steeds toegang tot alle informatie betreffende de
subsidie en het recht om ter plaatse na te gaan of de verleende subsidie 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 subsidie.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige
toelagen is van toepassing.
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Gekoppelde besluiten
 2020_GR_00014 - Subsidiereglement accommodaties sportverenigingen - Goedkeuring
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Filip Buijs
Algemeen directeur

Peter Segers
Voorzitter gemeenteraad
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