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Intergemeentelijke Zwembaden  

‘Aquadroom’ Maaseik / ‘De Haeg’ Dilsen-Stokkem 

Verslag Raad van Bestuur 

Donderdag 07 mei 2020 

 

Plaats: Inkomhal sportcomplex, Sportlaan 12 te 3680  MAASEIK om 19u00. 

 

Aanwezig:  

-  Namens de Stad Maaseik  Gonnissen Elke  

     Franssen Ine 

Willen Andre  (Voorzitter) 

      

- Namens de Stad Dilsen-Stokkem  Beuten Jaak  

     Prata Roberto 

      

- Namens de Gemeente Kinrooi  Cox Linda 

     Smeets Eef 

     Veugelaers Jeannine  (Volmacht gegeven aan Smeets Eef) 

    Brands Esther    (Raadgevend lid) 

   

     Roex Marc  Secretaris 

 

 

1.Verslag Raad van Bestuur dd. 13/02/2020. 

Onder punt 5 (inox-leuningen) werd er een calculatiefout gemaakt.  

Het betrof 49,50 m leuningen (niet 35,50m) 

Bij de firma’s Ceyssens en HSB waren de prijzen correct. 

ITS-steel gaf een prijs per lopende meter en kwam zo op een totaalprijs van 34.501,50 €.  

Na overleg met de Voorzitter en Ondervoorzitters werd de opdracht toegekend aan HSB 

 

2. Vloerproblematiek 
Marc Roex had gevraagd aan raadsman Steven Menten gevraagd om vandaag een toelichting te komen geven ivm de 

vloerproblematiek, doch hij was belet. 

Hij heeft wel een toelichtingsnota bezorgd, inhoudende: 

 

“Gezien we nu alsnog het eindverslag hebben - en volgens de expert de architect geen conceptuele aansprakelijkheid heeft 

- is het m.i. toch veel gemakkelijker en logischer als eerste te vragen of COENEN niet minnelijk wil herstellen en de rest 

betalen ? Dat bespaart net een nieuwe aanbesteding voor aanstelling van een derde … Hebben jullie dan al een derde 

aannemer gecontacteerd / beschikbaar ? 

Vraag of de RvB akkoord is dat ik de minnelijke weg bewandel ? 

 

Zo ja, kan ik verder. 

 

Zo nee, activeer ik de procedure en zal ik asap het nodige doen om jullie binnen de overheidsopdrachtenregelgeving 

verder te helpen. Dat zal via een onderhandelingsprocedure kunnen geschieden (gezien het een beperkte ingreep is). 

 

De reden waarom nu nog niet herstellen is dus daarin gelegen : als jullie reeds een derde aannemer zouden aanstellen, 

bestaat de kans dat COENEN of ETS zegt dat zij niet de kans kregen en zij dus ten onrechte de herstelkost moeten 

betalen…  

 

Tot op vandaag was die urgentie niet, gezien het zwembad nooit heeft stilgelegen (door de klokputjes). Nu in de COVID 

19 periode dient zich natuurlijk een ‘goed' moment aan, vandaar dat ik vertrouwelijk wil verzoeken of COENEN wil 

herstellen.” 

 

De Raad geeft raadsman Steven Menten de opdracht om met tegelwerken Coenen te onderhandelen om tot een minnelijke 

schikking te komen 
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3. Bespreking resultatenrekening 2019 + vraag Theo Raedschelders toekomstige pensioenen 
De bespreking van de resultatenrekening 2019 wordt uitgesteld naar volgende RvB van 28/05/2020. 

Theo licht zijn nota over pensioenproblematiek mondeling toe. 

Gelet op artikel 52 van de statuten, volgens dewelke de verliezen ten laste genomen moeten worden door de deelnemende 

gemeenten, beslist de Raad dat in de jaarrekening enkel melding gemaakt zal worden van de problematiek, maar dat er in 

de balans 31/12/2019 geen provisie aangelegd dient te worden. 

 
Data volgende vergaderingen: 

Raad van Bestuur    Donderdag 28/05/2020 om 19u30   

Algemene Jaarvergadering Dinsdag  30/06/2020 om 18u00 

 

 

4. - Aanduiding securityfirma voor de zomermaanden (indien we volwaardig open mogen gaan) 
De vorige jaren deed FL-security het bijkomend toezicht tijdens de zomermaanden (Prijs: 35,00 €/uur: week-

+weekenddagen) 

Doch zij hebben nog steeds geen Belgische vergunning. 

 

We hebben 4 firma's aangeschreven om dit bijkomend toezicht uit te oefenen: 

- F4SEC-security  (vertegenwoordiger in Maaseik) 

- Total security (Lummen) 

- Securitas (Geel) 

- Portection Unit (Antwerpen) 

 

Enkel de  firma's F4SEC-security en Securitas deden een prijsaanbod 

- F4SEC:  30,00 €/uur (zat + 15% - zond + 30%) 

- Securitas:  36,13 €/uur (zat + 18% - zond +38%) 

 

De opdracht wordt toegekend aan F4SEC. 

 

5, ID-controle zomermaanden 
Om te voldoen aan de privacy-wetgeving zou de volgende toelichting in onze 'PRIVACY POLICY' moeten opgenomen 

worden (en dit naar voorbeeld van de PPS-zwembaden) 

" Omwille van de bescherming van het gerechtvaardigd belang van elke bezoeker en diens recht op veiligheid, privacy 

en integriteit en om de orde te garanderen in de kleedkamers, aan de zwembaden en op de ligweide kan je gevraagd 

worden jouw identiteitskaart kenbaar te maken waarbij elke identiteitscontrole die geen aanleiding geeft tot een 

risicoprofiel wordt gewist na 72 uur" 
De mogelijke controle moet ook kenbaar gemaakt worden op verschillende plaatsen  

De Raad keurt dit goed. 

 

6, Vraag vakleerkrachten LO Mosa-RT 
De leerlingen van Mosa-RT kunnen aan het einde van een periode, voor aanvang van een stage of wanneer leerlingen zelf 

een keuze mogen maken uit het vrijetijds- en sportaanbod in de buurt. 

Vanuit Mosa-RT en de vakgroep L.O. komt de vraag om dat zwemtarief van 3,00 euro te behouden voor deze categorie, 

ipv van de voorgestelde 4,00 €. 

Gezien de prijzen van het normale schoolzwemmen ook verhoogd zijn gaat de Raad niet in op deze vraag. 

 

7, Vraag zwemvereniging MZVL 
Vanwege MZVL kregen we de vraag: Gezien zij zjjn moeten stoppen vanaf 13/03/2020 omdat Aquadroom te Maaseik 

gesloten werd of zij ook hier voor een vergoeding kunnen krijgen  

Gezien MZVL gedurende de sluitingsperiode geen huurgelden dient te betalen (en ook geen trainers) zal er geen 

(schade)vergoeding betaald worden aan MZVL (en ook niet aan andere verenigingen) 

 

8. Uitbetaling vakantiedagen werkstudenten. 
Gelet op de antwoorden van ABB en VVSG stelt de Raad dat de wettelijkheid omtrent de uit te betalen vakantiedagen 

dient aangehouden te worden. Alle werkstudenten zullen de vakantiedagen uitbetaald krijgen. 
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9, Varia 
De Voorzitter stelt voor om de mogelijkheid tot digitaal vergaderen op te nemen in de statuten. De Raad gaat er mee 

akkoord om hiervoor een statutenwijziging door te voeren 

 

Volgt nog een rondleiding doorheen het zwembad. 

 

De Voorzitter sluit de vergadering om 20u00. 

 
Namens de Raad van Bestuur 

 

 Voorzitter     Secretaris 

 

Andre Willen     Marc Roex 

 


