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CV Intergemeentelijke  Zwembaden  

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

 

Verslag  Raad van Bestuur 

 Dinsdag 30 juni 2020 

 

Plaats:  Aquadroom Sportlaan 12a te 3680  MAASEIK om 18u30. 

 

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  Smeets Eef 

     Cox Linda 

     Veugelaers Jeannine 

     Brands Esther (Raadgevend lid) 

      

Raedschelders Theo Accountant 

Roex Marc  Secretaris 

 

 

1.Verslag Raad van Bestuur dd. 28/05/2020. 

Dit verslag wordt overlopen en goedgekeurd 

 

2. Vloerproblematiek 
Raadsman Steven Menten heeft mij meegedeeld dat Coenen de herstellingen wil uitvoeren mits er door een studiebureel of 

architect een lastenboek wordt opgesteld en toezicht houdt op de werken. 

Steven Menten is hieromtrent in onderhandeling met studiebureel ESA. 

De Raad wenst via onze raadsman tegen 01/08/2020 een definitief standpunt van Coenen te hebben ontvangen 

 

3. Heropening Aquadroom. 
Na beraadslaging gaat de Raad akkoord om vanaf 08/07 als volgt terug te openen 

 

Weekdagen:  

2 korte periodes 's morgens en 's avonds: 10u00-12u30 / 18u30 - 21u00  (max 2 uur verblijf achter de inscanpoortjes) Prijs 4,50 

€/pp 

1 lange periode 's middags: 13u30-17u30 (max 3 uur verblijf achter de inscanpoortjes). Huidige toegangsprijzen.  

Zaterdag en zondag vervalt de avondperiode. 

Ieder zwemperiode worden er maximum 200 zwemmers toegelaten 

 

- Men kan voorlopig enkel komen zwemmen mits reservering via de website. Programma moet nog geïnstalleerd worden.  

Indien er nog plaatsen vrij zijn kan ook een ticket kopen aan de inkombalie. 

 

- De nieuwe routing is vastgelegd, maar moet nog volledig bestickerd worden. Zo zullen er voorlopig ook geen glijbanden, 

ligbedden, zwemarmbandjes, lig- en zitbubbelbaden .... mogen gebruikt worden. 

 

- Het personeel blijft nog technisch werkloos tem 05/07. Vanaf 06/07 worden alle installaties terug opgestart. maandag 06/07 en 

dinsdag 07/07 is er een algemene grote poets.  

 

Op donderdag 03/08/2020 om 21u30 zal de Raad een evaluatievergadering houden over de eerste openingsmaand 

 

Voor het schoolzwemmen vanaf september zullen er ook nog een aantal onduidelijkheden zijn (Voor Maaseik en Rotem) 

- Busvervoer: Kan dit nog zoals nu? Druk schema en groepen moeten vlug wisselen. 

- Gebruik kleedkamers: zie vorig punt. 

- Externe lesgevers: Mogen onze lesgevers nog lesgeven aan de scholen? 

- Mogen recreanten en schoolzwemmers samen in de zwembaden? 

- Gebruik lesmateriaal zwembad. Moet dit ontsmet worden na ieder gebruik??? 
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4. CAO 2020 

Het betreft 3 punten 

- De werkgeversbijdrage mag verhoogd worden met 100 €/jaar of 0,50 €/cheque.  

Momenteel bedraagt de waarde van onze MC 3,45 €  

Persoonlijke bijdrage: 1,12 € 

Werkgevers bijdrage: 2,33 € 

- Koopkrachtverhoging van 200 €/jaar (maaltijdcheques, ecocheques, .....)  

- Percentage 2de pensioenpijler verhogen naar 2,5% vanaf 01/01/2020 (nu 2%) 

De Stad Maaseik heeft dit reeds goedgekeurd. De Raad wacht nog op de beslissingen van de Stad Dilsen-Stokkem en de 

Gemeente Kinrooi hieromtrent. 

 

5, UIT-PAS 

Vanuit de jeugddienst van Dilsen-Stokkem kwam de vraag om een partner te worden van de UIT-Pas  

De UIT-Pas in een Intergemeentelijke samenwerking van Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en Lanaken. 

Maaseik en Kinrooi heeft zich hierbij nog geëngageerd. 

De opzet is van het huidige tarief van 6,00 € als volgt verdeelt wordt: 

2,40 € wordt gedragen door Dilsen-Stokkem, 2,40 € door onze Intercommunale en 1,20 € betaald de klant zelf  (dit gebeurd via 

onderlinge facturatie met DS) 

De Raad wacht nog op de beslissingen van de Stad Maaseik en de Gemeente Kinrooi hieromtrent. 

 

 

Hierna sluit de Voorzitter de vergadering om 20u45 

 

Namens de Raad van Bestuur 

 

De Voorzitter      Secretaris 

Andre Willen      Marc Roex       


