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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 14 september 2021

FINANCIËN

7 2021_GR_00201 Retributie gidsbeurt voor scholen den AST - vaststelling 
tarief - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw 
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw 
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; de 
heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; de 
heer Rogier Lindemans; de heer Richard Severijns; de heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; 
de heer André Gorgon; mevrouw Anke Matthys; de heer Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de 
heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; de heer Jeroen Hofmans; de heer Louis Van 
Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer Yves Demanet; mevrouw Valerie 
Hamelryck; mevrouw Eunice Yahuma; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Brigitte Moyson

Stemming
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving
Aanleiding en doel
Den AST wil volop de educatieve kaart trekken en daarom werd het nodig om ook een aantal 
vrijwilligersfuncties bij te creëren:

 Educatieve gidsen: zijn streekgidsen die reeds eerder voor den AST gidsten. Op dit moment 
hebben we er drie (uit te breiden naar drie zonder nieuwe oproep te lanceren). Gidsen 
werden vroeger geboekt via toerismekantoor, maar daar werd een administratiekost 
aangerekend wat een drempel was voor scholen, terwijl de administratie in sé reeds bij den 
AST zat. Het college van burgemeester en schepenen heeft de vrijwilligersprofiel 
goedgekeurd: zij worden per prestatie vergoed a rato van 34,7 euro.  Aan de klasgroep wordt 
30 euro gevraagd (geïnd door de stad, gezien de vrijwilligersvergoedingen door de stad 
worden uitbetaald).

 Educatieve vrijwilliger: voor ontvangst van scholen, begeleiding bij de museumspelen, het 
geven van praktische uitleg en het meespelen tijdens het museumspel werd tot nu toe beroep 
gedaan op medewerkers van den AST. Deze taken kunnen overgenomen worden door 
educatieve vrijwilligers (nog aan te werven, maar in eerste instantie maken we gebruik van de 
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gidsen die zich ook als educatief vrijwilligers opgeven) , die dan ook meteen als klankbord 
naar de educatieve medewerker van den AST fungeren. 

 Vergoedingen: Beide profielen worden vergoed dmv een vrijwilligersvergoeding, door de stad. 
Zij dienen hiervoor een overeenkomst met de stad te tekenen. Dit betekent voor den AST vzw 
geen meerkost. 

 Prijszetting: de school betaalt evenwel een vast bedrag voor het inschakelen van een gids.

Advies en motivering
Dit bedrag wordt betaald aan de stad. De gemeenteraad wordt voorgesteld het tarief vast te stellen 
op 30 euro per gids.

Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur.
Beslissing college van burgemeester en schepenen van 27 augustus 2021. 

Financiële en beleidsinformatie

Beleidsinformatie
- Leefbaar en beleving > Toerisme en ondernemen gaan hier hand in hand en versterken elkaar > We 
koesteren ons ruim en divers erfgoed en maken het toegankelijk > B1.3.1 Een hedendaags 
collectiebeleid realiseren door het afstoten, verwerven en het optimaal beheren en toegankelijk maken 
van collecties #toegankelijk

Besluit
Artikel 1
Er wordt een retributie gevestigd die verschuldigd is voor het inschakelen van educatieve gidsen voor 
ontvangst van scholen, begeleiding bij de museumspelen, het geven van praktische uitleg, het 
meespelen tijdens het museumspel en het gidsen in den Ast.

Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon die de gidsbeurt aanvraagt.

Artikel 3
De retributie wordt vastgesteld op 30 euro per gids.

Artikel 4
De retributie wordt betaald aan de hand van een factuur die aan de heffingsplichtige zal worden 
verzonden. De retributie dient binnen de 30 kalenderdagen betaald te worden.

Gekoppelde besluiten
 2021_CBS_00942 - Nieuwe vrijwilligersfunctie - Nieuwe vrijwilligersfunctie met forfaitaire 

vergoeding - educatieve gids / monitor - den Ast - Goedkeuring
 2021_CBS_00856 - nieuwe vrijwilligersfunctie - Nieuwe vrijwilligersfunctie met forfaitaire 

vergoeding - educatieve vrijwilliger - den Ast - Goedkeuring
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer


