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Toelagereglement vrijetijdsparticipatie 2017 - 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; 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 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; de heer Filip Buijs

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Luc Op de Beeck

Afwezig:
de heer Toon Otten

Verontschuldigd:
de heer Wannes Starckx; de heer Tom Versmissen
Contactpersoon
Bieke van Riel

Beschrijving
Aanleiding en context
Sinds de UiTPAS met kansentarief in voege is gegaan, klopt het toelagereglement vrijetijdsparticipatie
niet meer helemaal. Het reglement is nu aangepast aan de huidige situatie van de UiTPAS.
Argumentatie
Kortingen via de UiTPAS met kansentarief zijn geregeld via het UiTPASsysteem wat de éénmalige
activiteiten betreft. Voor langdurige engagementen (lidgelden e.d.) blijft dit lopen via het
toelagereglement vrijetijdsparticipatie.
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Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend
Financiële informatie
Voor deze toelage is in het budget 25000 euro voorgesteld vanaf 2017.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het vernieuwde toelagereglement vrijetijdsparticipatie goed.

Bijlagen
1. voorstel reglement toelage vrijetijdsparticipatie 2017-2019
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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REGLEMENT TOELAGEN VRIJETIJDSPARTICIPATIE
1 januari 2017 - 31 december 2019
1. WIE KAN BEROEP DOEN OP EEN TOELAGE VRIJETIJDSPARTICIPATIE ?

1. In de sector Sport, Cultuur en jeugd:
2.
3.
4.
5.

Erkende Turnhoutse sportverenigingen, leden van het Turnhoutse Forum Cultuur en erkende Turnhoutse
jeugdwerkinitiatieven.
Inwoners van Turnhout met een UiTPAS met kansentarief, bij inschrijving aan de stedelijke academie voor muziek
woord en dans of stedelijke academie voor schone kunsten.
Turnhoutse organisaties die mensen in armoede als doelgroep van hun werking hebben en die van het
stadsbestuur een erkenning krijgen voor de organisatie van vrijetijdsactiviteiten.
VZW T’ANtWOORD als erkende vereniging waar armen het woord nemen
Kazou die in opdracht van stad Turnhout speelweken voor sociaal kwetsbare kinderen organiseert.

2. WAARVOOR KUNNEN DEZE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES EEN TOELAGE KRIJGEN?
2.1. TOELAGE VRIJETIJDSPARTICIPATIE in de sector SPORT, CULTUUR EN JEUGD – LIDGELDEN en KOSTEN
Inwoners uit Turnhout, met een UiTPAS met kansentarief, die zich aansluiten bij een organisatie zoals omschreven in 1.1.
betalen de helft van het lidgeld, het kampgeld en materiaalkosten (kledij, …) .
De organisatie kan per kwartaal een aanvraag indienen om de minder inkomsten te bewijzen via het formulier “aanvraag
toelage lidgeld”.
De toelage wordt aangevraagd voor het einde van de periode waar het lidgeld betrekking op heeft (dit kan een kalenderjaar
of het einde van een seizoen zijn).
2.2. TOELAGE PARTICIPATIE voor het inschrijvingsgeld bij de STEDELIJKE KUNSTACADEMIES

Inwoners uit Turnhout met een UiTPAS met kansentarief die niet in aanmerking komen voor een door het Vlaams
Ministerie van Onderwijs en Vorming toegekend verminderd tarief, betalen bij inschrijving het volledige bedrag.
De Academie vult voor hen het formulier “aanvraag toelage inschrijvingsgeld academies” in en bezorgt dit aan
Gelijke Kansen. De tussenkomst bedraagt het verschil dat deze persoon meer betaalde, in vergelijking met
iemand die wel recht heeft op de door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming verminderde tarief.
De aanvragen worden door de academies gebundeld en ten laatste op 31 oktober van het lopende schooljaar aan Gelijke
Kansen bezorgd.

2.3.TOELAGE PROJECTEN CULTUURPARTICIPATIE voor TURNHOUTSE ORGANISATIES DIE MENSEN IN
ARMOEDE ALS DOELGROEP HEBBEN

De toelage bedraagt maximaal 80% van de deelnameprijs. Onder deelnameprijs wordt verstaan de
toegangsgelden, de vervoersonkosten, reservatiekosten, kosten (audio)gids..
UiTPAS Kempen activiteiten komen hiervoor niet in aanmerking.
Ten laatste 2 maanden voor de activiteit bezorgt de vereniging een ingevuld formulier “aanvraag toelage projecten
cultuurparticipatie” aan Gelijke Kansen, Stad Turnhout. Binnen de tien werkdagen laat Gelijke Kansen weten of de aanvraag
aanvaard wordt. De vereniging dient na de activiteit de gemaakte onkosten te bewijzen. Ze gebruikt hiervoor het formulier
“financieel verslag toelage projecten cultuurparticipatie”.
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2.3.2. De toelage wordt uitgekeerd voor deelname van groepen aan het bestaande cultuuraanbod.

2.3.3. Voor activiteiten die plaats vinden op meer dan 100 km (enkele) afstand van de vestigingsplaats wordt
maar voor 60% tussengekomen in de vervoersonkosten. Dit om de autonome participatie aan cultuur in eigen
regio te bevorderen en om de vervoersonkosten te drukken.
2.4.TOELAGE VOOR DE VZW T’ANtWOORD ALS ERKENDE VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN.
De Vzw T’ANtWOORD ontvangt een basissubsidie van 2500 euro .
De verantwoording voor deze toelage zal opgenomen worden in een convenant tussen vzw ’T ANtWOORD en het
stadsbestuur.
2.5 Kazou
Kazou organiseert op vraag van Stad Turnhout speelweken voor sociaal kwetsbare kinderen in Turnhout. Turnhoutse
kinderen met een UiTPAS met kansentarief betalen de helft van het inschrijvingsgeld. Kazou kan via het formulier “aanvraag
toelage inschrijvingsgeld speelweek” de minder inkomsten terugvorderen van Stad Turnhout. De aanvraag gebeurt ten
laatste voor het einde van het jaar waarin de speelweek plaatsvindt.

3. NALEVING VAN DE VOORSCHRIFTEN
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 de stedelijke dienst Gelijke Kansen.
Onterecht toegekende toelagen kunnen door het stadsbestuur worden teruggevorderd.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van
toepassing.
de stadssecretaris
Filip Buijs

de voorzitter
Luc Hermans
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