Intergemeentelijke Zwembaden
‘Aquadroom’ Maaseik / ‘De Haeg’ Dilsen-Stokkem
Verslag Raad van Bestuur
Donderdag 15 10 2020
Plaats: Vergaderlokaal 3 Cultuur Centrum , Van Eycklaan te 3680 MAASEIK 20u00.
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
Roex Marc

Accountant
Secretaris

1.Verslag Raad van Bestuur dd. 27/08/2020
Dit verslag wordt overlopen en goedgekeurd

2. Budgetcontrole 2020/ Begroting 20201
Beide documenten werden vrijdag 09/10 opgesteld onder toezicht van accountant T. Raedschelders.
- De budgetcontrole 2020
Er wordt geraamd dat er een verlies zal zijn van ongeveer 75.000 € indien we huidige prijssubsidies blijven behouden
De BTW-administratie laat een verlies voor 2020 toe vanwege het corona-verhaal, waardoor de Raad voorstelt aan de Algemene
Vergadering geen bijkomende tussenkomst te vragen aan de vennoten.
- De begroting 2021
Gezien de onzekerheid vanwege corona hebben we gekozen voor een 'middenscenario' ook rekening houdende dat Rotem 6-7
maanden zal gesloten zijn 2021
De prijssubsidies blijven hetzelfde als voor 2020.
De prijssubsidies kunnen aangepast worden (meer of minder) na de budgetcontrole in oktober 2021
Ook het pensioendossier blijft ons 'achtervolgen'. De Voorzitter stelt dat er vanaf 2022 hiervoor provisies dienen voorzien te worden.
De voorgestelde budgetcontrole 2020 en de begroting 2021 zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering
gepland op donderdag 17/12/2020 om 18u00.
-Evaluatie vanaf september
Bij het vergelijken van de cijfers van september 2019 met 2020 dient er rekening gehouden te worden met het feit dat het
schoolzwemmen en vrij zwemmen niet volwaardig zijn opgestart vanaf 01/09
Personeelskosten : Bijna 6.000 € minder in 2020 (of 16%)
Elektriciteit: 2.600 € minder in 2020 of 25%
Water: 1.000 € minder of 30%
Busvervoer Bijna 5.000 € of 50%
Schoolzwemmen: 1.500 minder zwemmers en 4.200 € minder inkomsten
Vrij zwemmers: 6.200 zwemmers minder en 15.500 € minder inkomsten
Door de uitbreiding van de openingsuren (ochtendzwemmen + middagzwemmen) zijn er de eerste 10 dagen van oktober wel bijna 400
zwemmers meer geweest (1666 ipv 1280 in september) - Tot en met 14/10 zijn er bijna 300 meer.
Oktober zal ook pas een volwaardige maand worden om te vergelijken, maar hier dient er dan weer rekening mee gehouden te worden
dat er vorig jaar één week Nederlandse en één week Belgische schoolvakantie in oktober vielen. Dat zal dit jaar anders zijn met het
corona-gegeven in Nederland en de Belgische herfstvakantie dit jaar volledig in november valt
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Bang afwachten of er een nieuwe lock-down komt of niet

3.Vraag tot goedkeuring opname aanbesteding busvervoer IZ in de gezamenlijke aanbesteding van de Stad Maaseik
De Raad gaat akkoord om de aanbesteding van het busvervoer voor de leerlingen van en naar de zwembaden Aquadroom Maaseik en
de Haeg Dilsen-Stokkem net als de vorige jaren te laten integreren in de gezamenlijke aanbesteding van het busvervoer voor
activiteiten van de Stad Maaseik
Er wordt aangehaald dat ook Nederlandse busuitbaters de kans dienen te krijgen om in te schrijven voor deze aanbesteding

4. CAO 2020
De volgende beslissingen werden reeds genomen door de deelvennoten:
Maaseik:
De maaltijdcheques werden eerst verhoogd van 5 euro (3.9 werkgeversbijdragen en 1.1 werknemersbijdragen), sinds 01/06/2020 zijn
we verhoogd tot 7 euro (5.9 en 1.1) per cheque, er waren nog 150 cheques te verdienen en op die manier hebben we de verhoging van
300 EUR gerealiseerd
Tweede pensioenpijler sinds 1/7/20 opgetrokken tot 2.5% en wordt vanaf 01/01/2021 3%
Dilsen-Stokkem
Art.1.- Vanaf 01.07.2020 tot en met 31.12.2020 wordt de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheque vastgesteld
op € 6,91 per cheque en vanaf 01.01.2021 wordt deze bijdrage terug herleid naar € 6,41 per cheque.
Art.2.- Vanaf 01.01.2020 wordt de bijdragevoet 2de pensioenpijler contractueel personeel verhoogd naar 2,5%.
Art.3.- In 2020 wordt éénmalig en ter hoogte van maximum € 100 per VTE een ecocheque uitgekeerd, als volgt:
1. Toepassingsgebied: De éénmalige uitkering van de ecocheques is van toepassing op alle contractuele
en statutaire personeelsleden van het OCMW;
2. Toekenningsmodaliteiten:
§1 Er worden in 2020 éénmalig ecocheques toegekend voor een totaal bedrag van maximaal € 100 per
VTE.
§2 De ecocheques worden uitgekeerd in de maand december 2020 en de referteperiode, op basis
waarvan het totale bedrag van de cheques wordt berekend, is de periode 01.12.2020 tot en met
30.11.2020.
§3 De ecocheques worden toegekend met als berekeningsbasis de berekening van de maaltijdcheques.
Degene die recht heeft op maaltijdcheques heeft ook recht op de ecocheques. Hiervoor wordt verwezen
naar het reglement inzake toekenning electronische maaltijdcheques, goedgekeurd door de OCMW
raad dd.26.06.2014.
§4 Per maaltijdcheque, waarop het personeelslid recht heeft tijdens de referteperiode, heeft hij recht op
een ecocheque van € 0,50 en dit met een maximum van € 100 per referteperiode.
§5 De ecocheques worden toegekend in een elektronische versie.
§6 Elke ecocheque vermeldt duidelijk dat de geldigheidsduur ervan beperkt is tot 24 maanden en dat de
cheque slechts mag worden gebruikt ter betaling van de aankoop van producten en diensten van
ecologische aard, die zijn opgenomen in de lijst bij de CAO n° 98 gesloten in de NAR.
Kinrooi
Nog geen beslissing ontvangen.
Een beslissing hieromtrent zal pas genomen worden wanneer de Gemeente Kinrooi een beslissing heeft genomen
5. UIT-pas
Er zal bij de Stad Maaseik en de Gemeente Kinrooi nogmaals nagevraagd worden welk hun standpunt hieromtrent is

Volgende Raad van Bestuur 19/11/2020 om 20u00
De Voorzitter sluit de vergadering om 20u45.
Namens de Raad van Bestuur
Voorzitter

Secretaris

Andre Willen

Marc Roex
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