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Agenda nr. 1/2 Wijziging statuten APB Cultuurhuis de Warande. 
Goedkeuring.

Met ingang van 1 juli 2009 nam de provincie Antwerpen van de stad Turnhout het 
beheer over van het cultuurcentrum de Warande. Uw raad richtte hiervoor in 
vergadering van 26 maart 2009 het autonoom provinciebedrijf Cultuurhuis de 
Warande (APB WAR) op.

Naast het autonoom provinciebedrijf bleef de vzw Aktuwa, voluit Aktiviteiten 
Turnhoutse Warande, actief en werd deze vzw verder belast met het 
programmatorisch aspect van de schouwburg. Bij de oprichting van het APB werd 
uitdrukkelijk gesteld dat de vzw Aktuwa operationeel moest blijven om verder in 
aanmerking te komen voor subsidiëring vanuit Vlaanderen. Daarnaast voldeed deze 
vzw aan de cultuurpactwetgeving waarbij alle vertegenwoordigende verenigingen 
van de gebruikers en alle filosofische en ideologische strekkingen opgenomen zijn 
in de bestuurs- en beheersorganen van de culturele instelling. Met deze vzw werd 
een convenant afgesloten die uw raad in vergadering van 25 maart 2010 
goedkeurde.

De door Vlaanderen opgelegde financieringsvoorwaarden wijzigden evenwel sinds 
de oprichting van het APB. De vzw Aktuwa is in het kader van het nieuwe decreet 
betreffende het lokaal cultuurbeleid niet nodig om de subsidiëring van het 
Cultuurhuis de Warande door Vlaanderen veilig te stellen. De stad Turnhout is 
opgenomen in de bijlagen van het decreet lokaal cultuurbeleid met een 
cultuurcentrum categorie A en tekende, via de strategische meerjarenplanning, in 
op de Vlaamse beleidsprioriteit ‘Organisatie van een cultuurcentrum’. De door de 
stad Turnhout ontvangen subsidies kunnen en mogen rechtstreeks worden 
overgemaakt aan het APB Cultuurhuis de Warande en behoeven geen bijkomende 
tussenstap meer via de vzw.

Deze nieuwe vorm van financiering biedt de mogelijkheid alle activiteiten van het 
cultuurhuis de Warande onder één dak te brengen, zodat een meer transparante 
rapportering mogelijk wordt. De deputatie wenst de consolidatie van de vzw met 
het APB cultuurhuis de Warande te laten ingaan op 1 januari 2018.

De vernieuwde organisatiestructuur vereenvoudigt het overleg tussen de 
onderscheiden actoren en vergt minder coördinatie. Binnen het zogenaamd 
Warandemodel kan het overleg met de onderliggende vzw’s die gespecialiseerd zijn 
op zeer specifieke inhoudelijke domeinen rechtstreeks gevoerd worden door het 
APB in plaats van door de vzw.



Alle financiële transacties kunnen worden ondergebracht in één boekhouding en alle 
activiteiten van de vzw kunnen worden overgenomen door het APB met inbegrip 
van de horeca-uitbating en het afsluiten van sponsorcontracten.

Het onderbrengen van de activiteiten van de vzw in het APB houdt in dat de 
statuten van het APB moeten worden gewijzigd. Een statutenwijziging is een 
bevoegdheid die bij toepassing van artikel 227 van het provinciedecreet toekomt 
aan uw raad. De raad van bestuur van het APB Cultuurhuis de Warande stemde in 
vergadering van 5 december 2017 in met de nieuwe statuten.

Om aan de cultuurpactwetgeving te voldoen wordt in artikel 13 van deze statuten 
een commissie van advies voorzien. Deze commissie zal, bij overgangsmaatregel, 
samengesteld zijn uit de leden van de algemene vergadering van vzw Aktuwa en 
vanaf de nieuwe legislatuur opnieuw worden verkozen conform het cultuurpact.

De statuten voorzien ook, onder artikel 12, in een nieuw samengesteld 
directiecomité dat tot 31 december 2018 zal bestaan uit:

1. de bevoegde gedeputeerde, die voorzitter is van het directiecomité;
2. het hoofd van het bevoegd provinciaal departement;
3. de directeur van het APB, die tevens secretaris is van het directiecomité;
4. 7 deskundigen, aangeduid door de raad van bestuur.

Met ingang van 1 januari 2019 wordt het aantal deskundigen in het directiecomité 
herleid van 7 naar 4.

In de statuten werd tevens opgenomen dat het APB Cultuurhuis de Warande in 
rechte en plichten treedt van vzw Aktuwa, met als ondernemingsnummer 
0435.398.950, en alle lopende contracten en verbintenissen van deze vzw 
overneemt.

Daarnaast werd de missie, maatschappelijk doel en activiteiten herschreven, 
alsmede tekstcorrecties met betrekking tot nieuwe regelgeving (onder andere 
publicatie lijstbesluiten op webtoepassing van de provincie). Ook werd de 
mogelijkheid voorzien dat statutair personeel in dienst kan treden van het APB.

Aan de buitengewone algemene vergadering van vzw Aktuwa zal worden 
voorgesteld de vereniging te ontbinden en te vereffenen met ingang van 1 januari 
2018. Het activa, na aanzuivering van het passiva, komt volgens de statuten van 
de vzw toe aan het APB Cultuurhuis de Warande.

In het budget voor het jaar 2018 is een bedrag van 303.600,00 EUR voorzien als 
subsidie voor de vzw Aktuwa. Dit bedrag zal bij begrotingswijziging worden 
toegevoegd aan de dotatie van het APB Cultuurhuis de Warande.

De gecoördineerde statuten van het APB zijn digitaal toegevoegd.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 30 november 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de artikelen 219 en volgende van het provinciedecreet van 22 december 
2006, nadien meermaals gewijzigd, houdende de modaliteiten en bepalingen van 
provinciale extern verzelfstandigde agentschappen;

Gelet op artikel 227 van provinciedecreet waarbij het de provincieraad toekomt de 
statuten te wijzigen van een autonoom provinciebedrijf op voorstel of advies van de 
raad van bestuur van autonoom provinciebedrijf in kwestie;



Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom provinciebedrijf 
Cultuurhuis de Warande in vergadering van 5 december 2017 houdende de 
goedkeuring van de nieuwe statuten voor het APB;

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 maart 2009 houdende de oprichting van 
het autonoom provinciebedrijf Cultuurhuis de Warande;

Overwegende dat het onderbrengen van de activiteiten van vzw Aktuwa in het APB 
Cultuurhuis de Warande de beheers- en beleidsstructuren vereenvoudigt en 
doorzichtiger maken;

Overwegende dat de statuten van het autonoom provinciebedrijf Cultuurhuis de 
Warande aan de cultuurpactwetgeving moeten voldoen bij het wegvallen van vzw 
Aktuwa;

Overwegende dat de vzw Aktuwa niet meer vereist is om een betoelaging te 
ontvangen vanuit Vlaanderen;

Overwegende dat de afgesloten convenant met vzw Aktuwa met ingang van 
1 januari 2018 zonder voorwerp komt;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Goedgekeurd worden de voorgelegde nieuwe statuten van het APB Cultuurhuis de 
Warande, die met ingang van 1 januari 2018 van kracht worden.

Artikel 2:
De afgesloten convenant met vzw Aktuwa vervalt met ingang van 1 januari 2018.


