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CV Intergemeentelijke  Zwembaden  

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

Verslag  Raad van Bestuur 

 Maandag 03 augustus 2020 
 

Plaats:  Aquadroom Sportlaan 12a te 3680  MAASEIK om 21u30. 

 

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) 

      

Roex Marc  Secretaris 

 

 

1.Verslag Raad van Bestuur dd. 30/06/2020. 
Dit verslag wordt overlopen en goedgekeurd 

 

2. Evaluatie één maand heropening 
Blijkt de dat cijfers van uitgaven bijna allemaal overeenkomen met de gemaakte voorspelling behalve: 

- 2000 € minder elektriciteit (recreatieve elementen worden niet gebruikt) 

- 1000 € minder water (minder bezoekers) 

- + ??? verrichtingen reservatieprogramma (raming 2000 €) 

- Gezien de contractuelen nog technisch werkloos waren tem 05/07 en  we pas terug geopend zijn vanaf 08/07 zijn de 

loonkosten voor juli nog iets meer dan 10.000 € lager zijn vorig jaar 

 

We komen aan 40% van de normale bezetting (wat meer is dan de andere zwembaden) 

Hierdoor zijn de inkomsten maar 40.500 €/maand  (ipv 51.000 € geraamd bij 400 bezoekers/dag) 

 

Uiteindelijk komen we dus in een scenario tss 200 en 400 bezoekers, wat ook overeenkomt met ons gemiddeld aantal 

bezoekers dat per dag langzaam stijgt naar de 300 toe. 

Vaststellingen: 

- De bivakgroepen komen niet zwemmen (of mogen niet) 

- In de Nederlandse pers is er een negatieve berichtgeving mbt de corona-problematiek in Belgie 

- Er kunnen veel minder senioren zwemmen 

 

3. Schoolzwemmen vanaf 01/09/2020 en zwembad Rotem  
Gelet op de problematieken aangehaald op vorige RvB is er totaal geen zicht hoe het schoolzwemmen terug zal opgestart 

kunnen worden. 

De Raad stelt dat: 

- Aquadroom nog in augustus geopend blijft zoals nu. 

- Indien de scholen in september niet volwaardig zullen komen Aquadroom enkel nog zal geopend zijn op woensdag, 

zaterdag en zondag cfr de huidige tijdsblokken. De vaste contractuelen zullen de nodige werkuren opvullen met een 

beurtrol van werken en technische werkloosheid 

- Indien de scholen in september niet volwaardig komen zwemmen zal het zwembad van Rotem nog niet gevuld en 

opgestart worden. 

 

Donderdag 27/08/2020 zal de RvB terug samenkomen om de verdere beslissingen te nemen 

 
 



_____________________________________________________________________________________ 

Raad van Bestuur  2020  08 03 

2

4. Vloerproblematiek: Voorstel tot argumentatie 

“Herstel klokputten AQUADROOM (procedure en gerechtsexpertise) 
  
Er zal (te bekijken met TEIDE) vooreerst, gezien de weigering van architect JANSSEN tot medewerking in het 

kader van herstel, een nieuwe architect dienen aangesteld te worden. 
  
Tegelzetbedrijf COENEN liet via haar raadsman weten te willen herstellen in natura doch slechts enkel en 

alleen indien zijn verzekeraar(s) de rest van de schadeposten zouden betalen. AQUADROOM is van mening 

dat herstel in natura enerzijds en financiële regeling van de overige posten anderzijds, los staan van elkaar. 

De verzekeraars van COENEN laten al sedert ontvangst eindverslag (mei 2020) niets meer weten aan 

COENEN. AQUADROOM kan natuurlijk niet blijven wachten. Zij betreurt die situatie ernstig, gezien zij graag 

een minnelijke regeling zou hebben met de procespartijen. 
  
Indien COENEN – aan wie al meermaals aangeboden werd om de herstelling uit te voeren – zich achter haar 

verzekeraars blijft verschuilen en daarom uiteindelijk niet herstelt, ziet AQUADROOM (te bekijken met TEIDE) 

zich genoodzaakt om deze (opnieuw en niettegenstaande een lange procedure en expertise mét duidelijke 

aansprakelijkheid van COENEN) formeel in gebreke te stellen en een, gebeurlijk, een derde aannemer te 

gelasten in het kader van de toepasselijke burgerlijke en overheidsopdrachtenwetgeving. Alsdan zal er, 

jammer genoeg, van een minnelijke regeling geen sprake meer zijn en zullen alle schadebedragen, 

gevolgschade, meerkosten, vergoedende intresten, administratieve kosten en expertisekosten, enz … 

ingevorderd worden”. 
 

De Raad gaat akkoord met deze stelling. 

 

5. 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, consumentencheques)  

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

Gezien er in nog niet in alle drie de vennootgemeenten een beslissing hieromtrent is genomen wordt een besluit hierover 

nog niet genomen. 

 

6. Verzekering tijdens werkloosheid 
Er is ook de vraag vanwege Ethias of de werknemers tijdens de periodes van tijdelijke werkloosheid verzekerd blijven of 

niet. De Raad beslist om de periode van tijdelijke werkloosheid verzekerd blijft. 

 

 

Hierna sluit de Voorzitter de vergadering om 22u15 

 

Namens de Raad van Bestuur 

 

De Voorzitter      Secretaris 

 

Andre Willen      Marc Roex     

  


