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Subsidies 2020-2025: Subsidiereglement voor
cultuurparticipatie voor kwetsbare doelgroepen via
doelgroeporganisaties: goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw
Anne-Mie Hendrickx, raadslid ; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid ;
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid ; mevrouw Bieke Baeten, raadslid;
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid ; de heer Rob Lathouwers,
raadslid ; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas Huyskens, raadslid ; de heer Jennis
Wagemans, raadslid ; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid ; mevrouw Susy Matthijs, raadslid ; de heer
Bart Lamers, raadslid ; mevrouw Lore Wagemans, raadslid ; de heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk
Soentjens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid ; mevrouw Eva Kerkhofs, raadslid ; de heer Tom Sluyts,
raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
In Herentals is er een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie 2014-2019. In dit netwerk zijn er drie
partners actief. Dit zijn de stedelijke vrijetijdsaanbieders (cultuurdienst, sportdienst en jeugddienst),
de sociale dienst van het OCMW en De Fakkel, een vereniging waar armen het woord nemen.
In de eerste afsprakennota die gemaakt werd voor de periode 2014-2019 werden beperkt acties en
doelstellingen opgenomen met als doel het wegwerken van participatiedrempels voor personen in
armoede, het verbreden van het vrijetijdsaanbod en het stimuleren van vrijetijdsparticipatie.
Het reglement subsidies aan organisaties bij deelname aan het vrijetijdsaanbod door mensen die in
armoede leven 2014-2019 geldt tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden.

Het college van burgemeester en schepenen heeft het subsidiereglement voor cultuurparticipatie
voor kwetsbare doelgroepen via doelgroeporganisaties principieel goedgekeurd op 21 oktober 2019.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur
Argumentatie
Het nieuwe bestuursakkoord streeft naar een inclusieve samenleving waarbij iedereen de
mogelijkheid krijgt om deel te nemen. Er werd een nieuwe afsprakennota Vrijetijdsparticipatie 20202025 Neteland ingediend, een samenwerking met de volgende vijf besturen: Grobbendonk,
Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar.
Het huidige reglement werd geactualiseerd.
Wijzigingen:
 het nieuwe reglement werd geschreven in een duidelijkere taal
 uniform voor de verschillende reglementen.
In het kader van vrijetijdsparticipatie zijn er drie reglementen. Er is het reglement van de
vrijetijdspas, de subsidie voor maatschappelijk kwetsbare jongeren en er is de subsidie voor
cultuurparticipatie voor kwetsbare doelgroepen via doelgroeporganisaties.
Deze laatste subsidie maakt het mogelijk dat organisaties die specifiek met kansarme doelgroepen
werken subsidies krijgen voor de cultuurparticipatie die zij organiseren. Omdat zij in hun werking ook
mensen bereiken die geen recht hebben op een vrijetijdspas, maar het wel van belang is inclusief te
kunnen werken, werd in het reglement opgenomen dat minstens zeven van de tien deelnemers een
vrijetijdspas of kortingskaart moet hebben.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn delegeert de beslissingen in de toekenning van de subsidies
voor cultuurparticipatie voor kwetsbare doelgroepen via doelgroeporganisaties aan het bijzonder
comité voor de sociale dienst.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het volgend reglement goed:
Subsidies 2020-2025
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUURPARTICIPATIE VOOR KWETSBARE DOELGROEPEN VIA
DOELGROEPORGANISATIES
1. Periode
Het reglement geldt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
2. Doel
 De stad wil de deelname aan cultuurbeleving voor kwetsbare doelgroepen bevorderen en
haalbaar maken door de deelnemersbijdrage te verlagen.

 Vaak zijn er nog hoge drempels die genomen moeten worden om aan cultuurbeleving te
doen. Deelnemen in groep verlaagt deze drempels.
 Door deze subsidie kunnen organisaties die werken met kwetsbare groepen de
deelnemersbijdrage verlagen.
3. Doelgroep
Het reglement kan ingeroepen worden door:
 organisaties die met financieel kwetsbare doelgroepen aan cultuurparticipatie doen.
4. Voorwaarden





Het gaat over deelname aan culturele en sportieve activiteiten.
Deelname gebeurt in groep.
Er is altijd een aangeduide verantwoordelijke voor het goede verloop van de activiteit.
7 op 10 deelnemers moeten recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming of moeten
houder zijn van een vrijetijdspas of UitPas.

5. Aanvraag
De subsidie wordt aangevraagd via het aanvraagformulier voor ‘cultuurparticipatie voor kwetsbare
doelgroepen’. Dit is terug te vinden op de website van de stad. Dit moet gebeuren ten laatste vijf
dagen voor de activiteit.
De subsidie kan aangevraagd worden voor tussenkomst in:





het toegangsgeld van de culturele- en sportieve activiteiten
een gidsbeurt
de vervoerskosten
de opvangkosten voor kinderen.

De subsidie bedraagt maximaal 80 % van de totale kost van de activiteit. De kosten voor vervoer
komen voor 60 % in aanmerking voor subsidiëring.
Ten laatste één maand na de activiteit bezorgt de aanvrager de nodige bewijsstukken.
Volgende documenten gelden als bewijsstuk:
 toegangsbewijzen, tickets, facturen van de activiteit met duidelijke vermelding van de kost
van de activiteit
 een officieel betaalbewijs van een gidsbeurt
 vervoersbewijzen van trein, tram en bus als ook een kilometervergoeding van 0,3573 euro
per kilometer (bedrag onderhevig aan indexaanpassing) als er met eigen vervoer gereden
wordt. Dit laatste op voorwaarde dat er rationeel omgesprongen wordt met vervoer.
Wagens moeten maximaal gevuld worden
 parkingtickets
 een betalingsbewijs van kinderopvang. Het uurtarief van de Gezinsbond geldt hier als
referentie.

Laattijdige bewijzen worden niet behandeld.
6. Betaling
De subsidie wordt uitbetaald wanneer de organisatie voldoet aan de voorwaarden.
Een subsidie voor een bedrag lager dan 40 euro wordt niet uitbetaald.
7. Betwisting
Het bijzonder comité voor de sociale dienst behandelt alle betwistingen.
Indien de aanvrager onjuiste gegevens gebruikt voor het verkrijgen van een subsidie, kan het
bijzonder comité voor de sociale dienst het uitgekeerde bedrag terugvorderen en de aanvrager
uitsluiten voor verdere subsidiëring.
8. Procedure
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.
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