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Raad van Bestuur 
Samenvatting RVB 2021 10 07 (143)  

 
Raad van Bestuur vergadering van 2021-10-07   
AANWEZIG:  
 
effectieve leden:   Dirk De Bruyn , Ella De Smedt (V) , Jean-Pierre Decamp, Florent Franssens (V), Lucie  
   Lippens (V), Jo Roels (V), Peter Schelkens, Patrick Van de Vondel, Daniël Vermeiren.  
deskundige leden: Luc Van Gasse 
  

met raadgevende stem: Conny Romswinkel  
 

administratief:  Saskia Eeckman, Karine Eyckmans, Annouk Peelman, Sophie Van der Avort. 

 
 

RVB 2021 143 COD 2021 143 Algemeen beleid: Overeenkomst met betrekking tot de exploitatie van 
het zwembad in het sportcomplex te Boom (beslissing bij hoogdringend-
heid) 
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RVB 2021 143 
COD 2021 143 

Algemeen beleid: Overeenkomst met betrekking tot de exploitatie van 
het zwembad in het sportcomplex te Boom (beslissing bij hoogdrin-
gendheid) 

 
Beslissing: 
 
De Raad van Bestuur beslist: 
 

1. zelf geen enkele financiële investering te doen in de infrastructuur van het 

zwembad van het sportcomplex 

 

2. de overeenkomst tussen de scholengroep en VWZ die op 18 december 2020 

door de scholengroep werd beëindigd, uitzonderlijk en eenmalig opnieuw op te 

nemen en af te sluiten voor een periode tot 30 juni 2022 

 

3. dat een deskundige/studiebureau door de scholengroep wordt aangesteld om 

de infrastructurele, bouwkundige situatie van het zwembadgedeelte volledig in 

kaart te brengen. Het is de bedoeling om dit rapport tegen eind december ’21 

voor te leggen aan de raad van bestuur 

 

4. de mogelijkheid te bieden aan de leden van het COD en de RVB om nog bijko-

mende analyse-elementen, suggesties en/of opmerkingen over te maken aan 

de algemeen directeur tegen uiterlijk eind december ‘21 

 

5. dat de elementen die worden verkregen uit punten 3 en 4, worden verzameld in 

een dossier dat in januari ’22 wordt voorgelegd aan de RVB en dat als uit-

gangspunt dient voor  

a) een eventuele beslissing aangaande het verder sluiten van een over-

eenkomst met de gemeente Boom en/of VWZ betreffende het gebruik  

van het zwembadgedeelte van het sportcomplex 

b) de plannen van de renovatie en de herbestemming van het zwem-

badgedeelte van het sportcomplex 

 

6. dat de RVB zich het recht voorbehoudt om op basis van het rapport uit punt 3 

over te gaan tot onmiddellijke sluiting indien noodzakelijk 

 

7. dat op basis van het dossier vermeld in punt 5 door het managementteam sa-

men met de betrokken directeurs de toekomstige herbestemmingen worden uit-

getekend 

 

8. aan de leden van het managementteam de opdracht te geven om samen met 

de dienst infra een plan op te maken voor de renovatie in functie van de toe-

komstige herbestemming(en) 

 

9. dat alle interne en externe communicatie over dit dossier via de algemeen di-

recteur verloopt. 


