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Besprekingen en besluiten van het College

Vrije Tijd - Goedkeuring om de online lessen aerobics en start to move gratis aan te bieden vanaf 
1.03.2021 tot en met 30.06.2021.

Bevoegdheid

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, art. 56.

Wetten en Reglementen

 Het reglement van het college van burgemeester en schepenen van 18.02.2020 houdende het 
aanpassen van het retributiereglement lessenreeksen georganiseerd door het gemeentebestuur 
Assenede.

Verwijzingsdocumenten

 Het verslag van het crisisoverleg van 22.01.2021.
 Het verslag van het crisisoverleg van 05.02.2021.

Verantwoording

 Door de aanhoudende coronamaatregelen is het nog altijd niet mogelijk voor personen ouder 
dan 18 jaar om fysiek samen te komen indoor om aan sport te doen. 

 Als gevolg kunnen de wekelijkse lessen aerobics en start to move, georganiseerd door de 
sportdienst, nog steeds niet doorgaan.

 Een alternatief kan zijn om de lessen ONLINE aan te bieden. Sportwerk Vlaanderen biedt deze 
mogelijkheid.

 Het crisisoverleg van 22.01.2021 gaf goedkeuring om de lessen aerobics en start to move ONLINE 
aan te bieden vanaf 1.03.2021. Het crisisoverleg gaf eveneens de goedkeuring om deze lessen 
gratis open te stellen voor alle personeelsleden.

 Het crisisoverleg van 05.02.2021 deed het voorstel om de lessen volledig gratis aan te bieden, 
zowel voor personeel als voor externe deelnemers.

 Gedurende de periode maart – juni 2021 zouden er 16 lessen aerobics en 16 lessen start to move 
aangeboden worden (geen les tijdens schoolvakanties en op feestdagen).



 De lesgeverskost bedraagt € 47,50 per uur.
 In totaal komt dit neer op een kost van € 1.520,00.
 De kostprijs voor een tienbeurtenkaart is normaal € 40,00 (= 10 beurten + gratis beurt). Men 

betaalt dus normaal € 4,00 per les.
 Er werd nagevraagd aan Sofie van Waes om te bekijken wat de mogelijkheden zijn vanuit de het 

relanceplan omtrent de kostprijs. De kostprijs van de lesgever kan opgenomen worden in het 
relanceplan. Er is per pijler een budget van € 80.000,00 voorzien, en op pijler 3 is er nog een 
kleine € 20.000,00 over. Hierbij een overzicht van de uitgaven bij het relanceplan: 

 Krediet: Deze kost voor de lesgever kan geboekt worden op volgende rekening:
o BI 075100 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen en jongeren
o AR 6130300 Erelonen en vergoedingen auteursrechten
o Dit valt onder de 3de pijler van het relanceplan

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het gratis aanbieden van de online 
lessen aerobics en start to move vanaf 1.03.2021 tot en met 30.06.2021, zowel voor 
gemeentepersoneel als voor externe deelnemers.

Art. 2
De kostprijs van de lesgever € 1.520,00 wordt geboekt op: BI 075100 Gemeentelijke dienstverlening 
gericht op kinderen en jongeren, AR 6130300 Erelonen en vergoedingen auteursrechten. Dit valt 
onder de 3de pijler van het relanceplan.
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