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Vernieuwd reglement Scholenfonds en Gezond Op School Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Luc Hermans; de heer Eric Vos; de heer Francis Stijnen; de heer Peter Segers; de heer Astrid
Wittebolle; de heer Hannes Anaf; de heer Luc Debondt; de heer Marc Boogers; de heer Pierre
Gladiné; de heer Paul Meeus; de heer Dimitri Gevers; mevrouw Godelieve Driesen; de heer Erwin
Brentjens; de heer Toon Otten; mevrouw Annemie Der Kinderen; mevrouw Katrien Van de Poel; de
heer Annick De Smet; mevrouw Tine De Wilde; de heer Reccino Van Lommel; mevrouw 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 Willy Van Geirt; de heer Guy Van Litsenborg; de heer Peter
Roes; de heer Tom Versmissen; de heer Eddy Grooten; mevrouw Josiane Driesen; de heer Jan Van
Otten; de heer Filip Buijs

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Luc Op de Beeck

Afwezig:
de heer Stef Breugelmans; de heer John Guedon; de heer Danny Vermeijen

Beschrijving
Aanleiding en context
Vernieuwing van de toelagereglementen Scholenfonds en Gezond op School.
Wijziging toelagereglement Scholenfonds
Werking blijft hetzelfde: toelage per leerling wanneer een Turnhoutse school een instapdossier indient
om projecten Gelijke Onderwijskansen op te zetten.
Toelage wijzigt: maximum 2,5 euro per persoon (totaal aantal leerlingen over alle instapdossiers heen
wordt in verhouding gezet met het totale toelagebugdet van 10 000 euro)
Wijziging toelagereglement Gezond op School
Werking verandert: Ieder schooljaar kunnen maximaal 6 op voorhand gekozen scholen een
instapdossier indienen. In een cyclys van 3 jaar komen alle Turnhoutse scholen aan bod.
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Toelage wijzigt: Toelage van 2,5 euro per leerling die extra is bovenop een vast bedrag van 300, 400
of 600 euro afhankelijk van het totale leerlingenaantal van de Turnhoutse school.

Juridische grond
/
Argumentatie
Wijziging toelagereglement Scholenfonds
Er is een maximumbudget voor het Scholenfonds voorzien van 10 000 euro per jaar in de begroting.
Door verhoudingsgewijs het maximumbedrag per leerling hierop af te stemmen kan er niet meer
boven de 10 000 euro gegaan worden en moet er geen begrotingswijziging aangevraagd worden.
Wijziging toelagereglement Gezond op School
Omdat er minder scholen per jaar een instapdossier kunnen indienen, wordt de toelage per school
hoger en kan er een intensierver project rond het thema Gezond op School opgestart worden.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De bugdetten waarover gesproken wordt in het collegebesluit worden opgenomen in de reguliere
begroting van de dienst Gelijke Kansen.
Toelage Scholenfonds: 10 000 euro
Toelage Gezond op School: 6 250 euro
Beleidsinformatie
Scholenfonds
thema: "Gelijke kansen in je stad"
beleidseffect: "We maken pulbieke en private instituties en voorzieningen voor iedereen
toegankelijk en betaalbaar."
Gezond op School
thema: "Woon en leef in je stad"
beleidseffect: "We stimuleren een gezonde levensstijl bij de Turnhoutenaren waardoor zij zich
goed in hun vel voelen."

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het vernieuwe toelagereglement Scholenfonds en Gezond op School goed.
Deze reglementen zijn terug te vinden in het instapdossier voor de Turnhoutse basisscholen in bijlage.

Bijlagen
1. Instapdossier basisonderwijs - scholenfonds en gezond op school (10-3-2015).pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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de gemeentesecretaris

de burgemeester
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