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Besluit
Welzijn

Toelagereglement buurt en wijk 2019 - Goedkeuring
Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Luc Hermans; de heer Eric Vos; de heer Francis Stijnen; de heer Peter Segers;
mevrouw 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; mevrouw Annemie Der Kinderen; mevrouw Katrien Van de Poel;
mevrouw 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 Stef Breugelmans; de
heer Willy Van Geirt; de heer Guy Van Litsenborg; de heer Peter Roes; de heer John
Guedon; de heer Eddy Grooten; mevrouw Josiane Driesen; de heer Jan Van Otten; de heer
Jan Boulliard; de heer Herman Schaerlaekens; mevrouw Marijke Sansen; de heer Filip Buijs,
algemeen directeur
Zijn eveneens aanwezig:
de heer Luc Op de Beeck
Verontschuldigd:
de heer Toon Otten
Contactpersoon
Irene van de Ven
Beknopte samenvatting
Het toelagereglement voor buurtwerken bedraagt voor 2019 25000 euro. Dit bedrag wordt verdeeld
onder de buurtwerken die een geldig dossier indienen en voldoen aan de criteria. De criteria blijven
ongewijzigd ten opzichte van 2018.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het toelagereglement wordt naar jaarlijkse gewoonte besproken op de buurtraad waar een
vertegenwoordiging van elk buurtwerk aanwezig dient te zijn. Het toelagereglement voor 2019 werd
besproken op de buurtraad van 8 november 2018. Eventuele wijzigingen in het toelagereglement kunnen
worden aangebracht op algemeen verzoek van de buurtraad.
De buurtraad wenst geen wijzigingen aan te brengen, dus het toelagereglement blijft ongewijzigd ten
opzichte van 2018.
Juridische grond
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De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige
toelagen, is van toepassing.
Argumentatie
Buurtverenigingen brengen mensen dichter bij elkaar door activiteiten te organiseren. Ze hebben ook een
grote signaalfunctie en er is een wisselwerking met de stadsorganisatie. Een financiële ondersteuning is
in hun werking onontbeerlijk. Een solidaire verdeling op basis van de criteria besproken en goedgekeurd
op de buurtraad is het meeste aangewezen.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend
Financiële informatie
Het bedrag van 25 000 euro voor toelagen buurt en wijk is voorzien op de code:
2019/6490005/BSA/0909
Beleidsinformatie
Turnhout is een warme, verdraagzame en hartelijke stad waarbij actief burgerschap centraal staat en de
sociale cohesie versterkt wordt.
We zorgen er mee voor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en initiatief nemen.
We ondersteunen en stimuleren het verenigingsleven en de buurtwerkingen

Advies
Financiën
Gunstig advies
Besluit
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad keuren het toelagereglement buurt en
wijk voor 2019 goed. Het toelagereglement is geldig van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
Er zijn twee soorten toelagen:
- Werkingstoelagen: dagdagelijkse werking van een buurtvereniging (huur lokalen, aankoop/huur
materialen, verzekering, tussenkomst activiteiten ... )
- Drukwerktoelagen: drukwerk van een buurtvereniging (buurtkrantje, affiche, flyer ... )
Het totaalbedrag voor 2019 bedraagt 25 000 euro en wordt verdeeld als volgt:
Een werkingstoelage: 16 000 euro
300 euro vast per buurtwerk
Variabel bedrag op basis van aantal inwoners
Toelagen drukwerk: 9000 euro
Bedrag op basis van aantal brievenbussen
Elke buurtvereniging ontvangt van De Buurtmakerij/Preventie een dossier met alle gegevens voor het
komende werkjaar. Dit dossier bevat: de juiste bedragen van de werkingstoelage en drukwerktoelage,
overzicht algemene criteria voor toelage 2019, reglement inzake drukwerktoelage van buurten en een
aanvraagformulier.
Om aanspraak te maken op deze toelagen, moet een buurtvereniging voor de werkingstoelage aan
volgende criteria voldoen:
1. Een buurtvereniging werkt met bewoners aan het verbeteren van de leefbaarheid in hun directe
leefomgeving. Dit door het informeren, bewust maken, organiseren en uitstippelen van acties van en met
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deze bewoners. Belangrijk hierbij is dat deze mensen zelf werken aan hun problemen, zelf naar besluiten
en oplossingen toe werken. Concreet betekent dit een betrokkenheid van meer dan enkele mensen. Een
buurtvereniging verplicht zich ertoe buurtbewoners op de hoogte te houden van hun acties en activiteiten
via hun eigen informatiekanalen.

2. Er wordt gewerkt op de schaal en het ritme van bewoners. Dit kan zowel door informatie,
gemeenschappelijke acties als individuele dienstverlening. Toch moet het accent liggen op
gemeenschappelijke acties op basis van een open instelling. Dit betekent dat iedereen uit de buurt kan
deelnemen ongeacht partijpolitieke en levensbeschouwelijke instelling. De
buurtvereniging waakt er dan ook over dat niet één of andere overtuiging bepalend kan zijn voor haar
werking. Uiteraard is een buurt- en wijkvereniging niet discriminerend ten aanzien van nationaliteit,
huidskleur, geslacht en dergelijke.

3. Het is nodig dat buurten solidair zijn met de andere buurten. Zo kunnen ze samen met andere buurten
gezamenlijke problemen aanpakken, leren uit elkaars ervaringen, problemen situeren in een bredere
context dan de eigen buurt of het eigen probleem. Buurtverenigingen ontmoeten elkaar tweemaandelijks
op de Buurtraad.

4. Elke buurtvereniging verbindt zich ertoe om buurtbewoners op de hoogte te stellen van een evaluatie
van het afgelopen werkjaar en een jaarplanning van het komende werkjaar. Dit mag via een algemene
vergadering, maar kan ook via de buurtkrant. Stad Turnhout komt tussen in de drukkosten van de
buurtkrantjes. Hiervoor dient het reglement voor drukwerktoelage als basis.

5. De buurtvereniging spant zich extra in voor die groepen in de buurt die minder kansen krijgen (in hun
woon- of arbeidssituatie of op persoonlijk vlak).

6. De buurtvereniging getuigt van haar betrokkenheid op het beleid door in te spelen op uitnodigingen en
projecten van stadswege (info- en inspraakwerk) en via de Buurtraad (elke tweede donderdag van de
maand, dit elke twee maanden). De buurtberichten (buurtkranten) worden in twee exemplaren bij De
Buurtmakerij/Preventie bezorgd waar ze ter inzage liggen voor al de buurt- en wijkverenigingen.

7. Er is uiteraard een tijdslimiet voor het binnenbrengen van de kandidaturen, uitsluitend met bijgaand
formulier binnen te brengen, vergezeld van het jaarverslag en de jaarplanning. De buurtverenigingen
geven op hoe zij de toelagen willen aanwenden.
Om aanspraak te maken op de toelagen, moet een buurtwerking voor de drukwerktoelage aan de
volgende criteria voldoen:

1. Het totale bedrag dat de stad kan bieden voor publicaties van buurtverenigingen bedraagt 9 000 euro.
Dat bedrag wordt verdeeld onder de aanvragers op basis van het aantal bussen per wijk. Het bedrag
wordt op de opgegeven rekening van het betrokken buurtwerk gestort.

2. Het drukwerk gebeurt bij een drukker naar keuze.

3. Een buurtkrantje is een middel om de betrokkenheid van mensen bij de buurtvereniging te vergroten.
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Bovendien kunnen ook nieuwe doelgroepen bereikt worden. Om dat objectief te behalen, is een
minimumfrequentie van twee drukgangen per jaar noodzakelijk.

4. Onder een buurtkrantje verstaan we een publicatie met daarin ruimte voor buurtgebonden informatie
zoals aankondigingen en verslagen van activiteiten, buurtnieuwtjes, ruimere projecten die een effect op
de buurt hebben. Aankondigingen van buurtwinkels kunnen als ze een lokaal karakter hebben.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Filip Buijs
Algemeen directeur

Luc Hermans
Voorzitter gemeenteraad

4/4

