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Melanie Ryckaert
Beknopte samenvatting
De stad Turnhout kreeg recent goedkeuring voor de subsidieaanvraag bij het Vlaams Agentschap voor
Innoveren en Ondernemen voor het verstrekken van premies voor diverse infrastrucuurwerken aan
handelspanden in het kernwinkel- en winkelgroeigebied. De stad Turnhout ontvangt maximum 90.000€
subsidie en voorziet daarnaast zelf een bedrag van 90.000€.
In totaal wordt er een budget van 180.000€ voorzien waarop eigenaars of huurders van handelspanden
aanspraak kunnen maken indien zij werken uitvoeren aan deze handelspanden. De subsidie loopt van 1
januari 2018 t.e.m. 31 december 2020.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Stad Turnhout diende in juni 2017 een subsidieaanvraag in binnen de oproep 'Premiestelsels
kernwinkelgebied' van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Hiervoor werd reeds een
ontwerpsubsidiereglement opgemaakt. De aanvraag werd op 3 oktober 2017 goedgekeurd door de
Vlaamse Regering. De stad Turnhout ontvangt een maximaal bedrag van 90.000€, met als voorwaarde
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dat er daarnaast een bedrag van 90.000€ zelf voorzien wordt om premies toe te kennen voor diverse
infrastructuurwerken aan handelspanden in het kernwinkel- en winkelgroeigebied van de stad Turnhout.
Het subsidiereglement wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad om op 1 januari 2018
van start te kunnen gaan.
Argumentatie
De stad Turnhout zet reeds verschillende jaren in op kernversterkend beleid, waarbij ondernemers en
eigenaars in het centrum ondersteund worden. De subsidie oproep die werd gelanceerd door VLAIO
paste dan ook perfect binnen het huidige beleid om in te zetten om een hogere kwalitatieve uitstraling in
de handelsstraten in het centrum. De stad Turnhout kan door de ondersteuning van VLAIO een budget
van 180.000€ op 3 jaar voorzien om diverse werken aan handelspanden te subsidiëren. Hiervan wordt
50% gesubsidieerd door Vlaanderen en is er een eigen inbreng van 50% ten bedrage van
90.000€ verspreid over 3 jaar. Volgende werken komen in aanmerking voor subsidie:
- gevelrenovatie van handelspanden
- aanpassingswerken voor wonen of werken boven of achter winkels
- aanpassingswerken om van één of meer panden een geschikt handelspand te maken voor de vestiging
van een handelszaak
Alle panden moeten gelegen zijn in het kernwinkel- of winkelgroeigebied van de stad Turnhout, zoals
afgebakend door de gemeenteraad in zitting 30 december 2013.
De subsidie kan aangevraagd worden door eigenaars of huurders van handelspanden in het doelgebied,
waarbij er een subsidie van 80% van de totale kosten (excl. BTW) kan worden bekomen met een
maximum van 10.000€.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend
Financiële informatie
In het voorstel budget werd een bedrag voorzien voor de periode 2018 - 2020 als uitgave en eveneens
voor de inkomende subsidie.
Beleidsinformatie
We versterken het stadshart en gaan voor een bloeiend handelscentrum waar veel te beleven valt en
waar het goed vertoeven is

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het reglement 'Premiestelsel kernwinkel- en winkelgroeigebied Turnhout 2018 2020 goed. Het subsidiereglement loopt van 1 januari 2018 t.e.m. 31 december 2018 volgens de
modaliteiten bepaald in het reglement en binnen de perken van het in het budget voorziene krediet.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad
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de stadssecretaris
Filip Buijs

de voorzitter
Luc Hermans
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