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Toelagereglement veiligheid op evenementen Goedkeuring

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; de heer Toon
Otten; 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; 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 Tom Versmissen; de heer Eddy Grooten; mevrouw Josiane Driesen; de heer Jan Van
Otten; de heer Jan Boulliard; de heer Herman Schaerlaekens; de heer Filip Buijs

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Luc Op de Beeck

Verontschuldigd:
de heer Marc Van Damme
Contactpersoon
Erik Adriaensen

Beschrijving
Aanleiding en context
Door het verhoogde dreigingsniveau worden extra securitymaatregelen opgelegd door de politie bij de
organisatie van grote publieksevenementen.
Er is reeds een reglement toelagen voor veiligheid op jeugdfuiven. Deze toelage beperkt zich tot
fuiven van startende en erkende jeugdwerkinitiatieven die zich in de eerste plaats richten naar
jongeren van 16 tot en met 30 jaar.
Juridische grond
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, in het bijzonder §2 12° met betrekking tot de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
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Argumentatie
Als stadsbestuur treden we voornamelijk op als facilitator om het vrij initiatief te ondersteunen. Dit
geldt ook in het evenementenbeleid, waar de stad zelf een beperkt aantal stadsevenementen
organiseert en waar we vooral initiatieven ondersteunen.
De verplichte bijkomende inzet van agenten van een vergunde bewakingsfirma verhoogt het financiële
risico van organisatoren.
De toelage veiligheid op evenementen is bedoeld als tegemoetkoming bij publiek toegankelijke
evenementen waarbij de organisatoren verplicht worden extra vergunde security in te zetten
ingevolge verhoogde terreurdreiging, niveau 3 of 4.
Voorgesteld wordt de maximale toelage vast te stellen op 50 % van de extra kost met een maximum
van 750 euro per dag en 3.000 euro per jaar voor meerdaagse evenementen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Toelage veiligheid voor evenementen - 15.000 euro per jaar voor 2017 en 2018 - code
jaartal/6490045/BEL/079.
Beleidsinformatie
6.2.1 We sensibiliseren, binnen alle facetten van het beleid en zowel intern als extern, organisaties en
instellingen over actief burgerschap en 'samen stad maken'

Besluit
Artikel 1
voorwerp van de toelage
Binnen de perken van het voor deze toelage door de gemeenteraad en hogere overheid
goedgekeurde budget, kan aan de organisator van een lokaal evenement een toelage worden
verleend voor de ondersteuning van de extra security uitgaven die door de politie in het kader van
een verhoogde terreurdreiging worden opgelegd. Het gaat specifiek over de terreurdreiging niveau 3
of 4.
Artikel 2
looptijd
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2017 en heeft een looptijd tot en met 31 december
2018.
Artikel 3
toepassingsgebied
De toelage kan toegekend worden aan Turnhoutse erkende verenigingen op voorwaarde dat het door
hen georganiseerde evenement duidelijk geen commercieel doel heeft.
De toelage kan eveneens toegekend worden voor manifestaties ter bevordering van de lokale handel,
zoals braderieën, met deelname van hoofdzakelijk Turnhoutse handelaars.
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Stedelijke diensten en erkende stedelijke verzelfstandigde agentschappen kunnen geen gebruik
maken van deze toelage.
Deze toelage kan niet aangevraagd worden voor privé-evenementen.
Dubbele subsidiëring, via andere reglementen, van dezelfde uitgaven is niet toegestaan.
Artikel 4
voorwaarde om in aanmerking te komen voor de toelage
De aanvrager die gebruik wil maken van dit toelagereglement, dient aan te tonen dat voldaan wordt
aan alle onderstaande voorwaarden:
Het evenement:

 heeft een tijdelijk karakter;
 is publiek toegankelijk;
 vindt plaats op het grondgebied van Turnhout of in het Raadsherenpark.
De organisator:

 is door de politie verplicht extra security in te zetten ingevolge een verhoogde terreurdreiging,
niveau 3 of 4;

 maakt hiervoor gebruik van agenten van een vergunde bewakingsfirma.
Artikel 5
bedrag van de toelage
Het bedrag van de toelage bedraagt maximaal 50% van de door de aanvrager betaalde extra kost
voor het verplicht inhuren van een vergunde bewakingsfirma, met een maximum van 750 euro per
dag en 3.000 euro per evenement.
Deze subsidie kan slechts 1 maal per aanvrager per kalenderjaar worden uitgekeerd.
Artikel 6
aanvraagprocedure + toelageperiode
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van deze toelage dient de aanvrager:

 Een schriftelijke aanvraag in te dienen op een daartoe bestemd en volledig ingevuld
aanvraagformulier.

 De aanvraag dient minstens één maand vóór het plaatsvinden van het evenement ingediend
te worden bij het Evenementenloket.

 Op vraag van het Evenementenloket moet deze aanvraag mondeling toegelicht worden aan
de consulent evenementen of zijn afgevaardigde.
De toelageperiode loopt voor evenementen die plaatsvinden van 1 november jaar X-1 tot en met 31
oktober van het jaar X. Op 1 november jaar X wordt de periode afgesloten zodat de facturen nog
uiterlijk op 31 december bij het Evenementenloket kunnen worden binnengebracht. Voor facturen die
na 31 december jaar X worden binnengebracht, kan de uitbetaling van de toelage niet worden
gegarandeerd.
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Overgangsmaatregel: De aanvragen voor evenementen die plaatsvinden in de periode tussen 1
januari 2017 en 6 maart 2017 kunnen ingediend worden tot 6 maart 2017.

Voor informatie en het indienen van de gevraagde documenten kan u steeds terecht bij:
Evenementenloket stad Turnhout
Draaiboomstraat 6
2300 Turnhout
Artikel 7
Beslissing tot toekenning van de toelage
Binnen de twee maanden na afloop van het evenement dient de organisator de officiële gedetailleerde
factuur in te dienen bij het Evenementenloket. Deze factuur vermeldt het aantal ingezette personen,
het aantal gepresteerde uren, het erkenningsnummer van de bewakingsonderneming, de kostprijs per
persoon en de totale kostprijs van de security.
Het evenementenloket zal, na een grondige controle van de tijdig ingediende aanvraag én de
ingediende betreffende factuur, een advies opmaken aan het college van burgemeester en
schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelage.
Artikel 8
uitbetaling van de toelage
De toelage wordt uitbetaald binnen de twee maanden nadat het college van burgemeester en
schepenen ze heeft toegekend. De toelage wordt uitbetaald op het bankrekeningnummer dat werd
meegedeeld door de aanvrager.
Artikel 9
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 het Evenementenloket of een
gevolmachtigde van het college van burgemeester en schepenen.
Het vaststellen van inbreuken kan leiden tot uitsluiting van deze en andere stedelijke subsidiëring,
terugvordering van de verleende subsidie en/of andere sancties waartoe zal besloten worden door het
college van burgemeester en schepenen.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van
sommige toelagen is van toepassing.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

de stadssecretaris
Filip Buijs

de voorzitter
Luc Hermans
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