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Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Paul Van Miert, burgemeester; de heer Francis Stijnen, schepen; de heer Jan Van Otten, schepen; de heer
Luc Op de Beeck, schepen; mevrouw Astrid Wittebolle, schepen; de heer Marc Boogers, schepen; de heer Stijn
Adriaensens; mevrouw Kelly Verheyen, schepen; mevrouw Anja Antonissen, Waarnemend algemeen directeur
Contactpersoon
Fien De Smet
Beknopte samenvatting
In het kader van het relanceplan Turnhout werd er vanuit het herstelfonds voor de vrijetijdssector (herstellen van het
sociaal weefsel) aan kamporganisatoren een subsidie voorzien voor de financiële ondersteuning van de organisatie
van (zomer)kampen in 2020 en 2021.
Stad Turnhout wenst deze financiële ondersteuning ook in 2022 verder te zetten voor de zomerkampen. Deze
financiële ondersteuning omvat een subsidie van 3 euro per dag per deelnemer met een leeftijd t.e.m. 18 jaar die
gedomicilieerd is in Turnhout. Voor personen met een handicap is de leeftijdsgrens niet van toepassing.
Beschrijving
Aanleiding en context
In het kader van het relanceplan Turnhout werd er vanuit het herstelfonds voor de vrijetijdssector (herstellen van het
sociaal weefsel) aan kamporganisatoren een subsidie voorzien voor de financiële ondersteuning van de organisatie
van (zomer)kampen in 2020 en 2021.
Stad Turnhout wenst in 2022 deze financiële ondersteuning verder te zetten voor de zomerkampen. Deze financiële
ondersteuning omvat een subsidie van 3 euro per dag per deelnemer met een leeftijd t.e.m. 18 jaar die
gedomicilieerd is in Turnhout. Voor personen met een handicap is de leeftijdsgrens niet van toepassing.
Juridische grond
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen.
Artikel 40, 41 en 177 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Argumentatie
De financiële tegemoetkoming in 2020 en 2021 voor de (zomer)kampen werd positief onthaald bij de verenigingen.
De diensten Jeugd en Sport wensen dan ook deze financiële tegemoetkoming verder te zetten in 2022.
Deze financiële ondersteuning houdt in:
•
Een subsidie van 3 euro per Turnhoutse deelnemer, per dag, voor een kamp georganiseerd tijdens de
zomervakantie van 2022
Deze financiële ondersteuning is nodig om zomerkampen bij jeugd- en sportverenigingen financieel draagbaar te
maken. Zo hebben deze verenigingen het afgelopen jaar geen, minder of aangepaste activiteiten of evenementen
kunnen organiseren om de nodige financiën te verzamelen om deze kampen te bekostigen waardoor deze financiële
ondersteuning zeer wenselijk is.
Financiële en beleidsinformatie
Geen visum noodzakelijk
Motivering
verbintenistermijn < 1 jaar en bedrag < 30 000 euro
Financiële informatie
De voorziene kost van max. 28 000 euro wordt, op basis van de uitgaven voor jeugd en sport:
Relanceplan:
herstelfonds
vrijetijdssector Andere specifieke (BEL)
Jeugdsector- en
MJP002850 subsidies jeugd 6496000 werkingssubsidies Beleving 0750 verenigingsondersteuning

1/3

Beleidsinformatie
BD000009 Basistaken, - opdrachten 2020-2025
AP000055 Beleidsgerichte clusters continueren 2020-2025
AC000633 We ondersteunen verenigingen, verenigden en organisatoren
Advies
Sport
Gunstig advies
Financiën - subsidies
Gunstig advies
Cultuur
Gunstig advies
Besluit
Het College van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:
Artikel 1
looptijd van het reglement
Het reglement start op 1 juli 2022 en eindigt op 31 december 2022.
Artikel 2
erkennings- en subsidievoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten alle volgende voorwaarden vervuld zijn:
•
De aanvrager moet hetzij een door het bevoegde gemeentebestuur erkende jeugd- of sportvereniging zijn,
hetzij een feitelijke vereniging of een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).
•
De aanvrager moet in de zomervakantie van 2022 een sport- of jeugdkamp inrichten.
•
Het kamp heeft een duurtijd van minimaal 5 aaneensluitende dagen van kampactiviteit. Feestdagen waarop
geen activiteit is, worden wel meegeteld als aaneensluitende dag maar er wordt geen vergoeding voorzien
voor die feestdag indien er die dag geen activiteit was.
•
Enkel volledige dagactiviteiten komen in aanmerking (dus niet voor enkele uren in de voormiddag of enkele
uren in de namiddag – tenzij aangevuld met opvang). Overnachting is niet verplicht.
•
De aanvrager moet voldoen aan de wettelijk opgelegde voorwaarden die gelden voor het organiseren van
een kamp.
•
Het kamp moet volledig corona-proof georganiseerd worden volgens de op dat moment geldende richtlijnen.
Artikel 3
bedrag van de subsidie
De subsidie is geldig voor deelnemers met een leeftijd t.e.m. 18 jaar die gedomicilieerd zijn in Turnhout en voor
deelnemers met een leeftijd t.e.m. 18 jaar die verblijven in een instelling van bijzondere jeugdzorg op Turnhouts
grondgebied. Voor personen met een handicap is de leeftijdsgrens niet van toepassing.
De subsidie bedraagt 3 euro per Turnhoutse deelnemer aan een dagactiviteit van een volledige dag.
Artikel 4
aanvraagprocedure
Stad Turnhout zal steeds ten laatste op het einde van de zomervakantie het daarvoor bestemde formulier op de
website www.turnhout.be ter beschikking stellen. De verenigingen hebben dan 1 maand de tijd om hun aanvraag tot
subsidie in te dienen.
Tabel ter verduidelijking van de aanvraagprocedure
Naam
Data schoolvakantie
Formulieren ten laatste Laatste indiendatum
schoolvakantie
beschikbaar op
Zomervakantie
Vrijdag 1/7/2022 tem woensdag
Woensdag 31/8/2022
Vrijdag 30/9/2022
31/8/2022
Artikel 5
uitbetaling
Stad Turnhout engageert zich om zo snel mogelijk over te gaan tot uitbetaling na ontvangst van het
aanvraagformulier. De uitbetaling gebeurt na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 6
cumulatieverbod
Kampactiviteiten die worden georganiseerd in opdracht van en uitsluitend met financiële middelen van Stad Turnhout
komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
Artikel 7
controle op de aanwending
Iedere begunstigde van een subsidie moet deze gebruiken voor het doel waarvoor zij is toegekend.
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Het gemeentebestuur, of een afgevaardigde, hebben steeds toegang tot alle informatie betreffende de subsidie en
het recht om ter plaatse na te gaan of de verleende subsidie werd aangewend voor het doel waarvoor ze werd
toegekend.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen is
van toepassing.
Gekoppelde besluiten
▪ 2021_GR_00072 - Subsidiereglement financiële ondersteuning kampen 2021 - Goedkeuring
▪

2020_GR_00260 - Subsidiereglement financiële ondersteuning zomerkampen 2020. - Goedkeuring

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens Het College van burgemeester en schepenen

Filip Buijs
Algemeen directeur

Paul Van Miert
Burgemeester
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