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Onderwerp
Exploitatiesubsidie Zwembad de Ilzeren Man

Voorstel
Besluiten om, vooruitlopend op besluitvorming in gemeenteraad, voor de maanden januari
en februari 2016 aan het zwembad een voorschot op de subsidie te geven.

Inleiding
Jaarlijks ontvangt de Stichting Zwembad de lJzeren Man een subsidie om het
exploitatietekort te dekken. Voor 2016 heeft zij de begroting ingediend. Op basis daarvan
wordt een uitvoeringsovereenkomst opgesteld. Het is niet gelukt deze nog in 2015 door de
gemeenteraad te laten vaststellen. De reden hiervan is onder andere dat er door het
zwembad volop is ingezet op het onderzoeken van verbeteringen op de exploitatie van het
zwembad en verdere samenwerking met de zwemverenigingen. Hierdoor is pas in een
later stadium de aangepaste begroting 20L6 aangeleverd.
De subsidie wordt volgens een verdeelsleutel over de maanden januari t/m december
verdeeld.

Beoogd effect/doel
Door het verstrekken van het voorschot blijft er een gezonde balans tussen inkomsten en
uitgaven bij het zwembad.

Argumenten
In de begroting 2016 is een subsidie van € 366.052,- aan Stichting Zwembad de lJzeren
Man opgenomen. Deze subsidie wordt jaarlijks beschikbaar gesteld na eén raadsbesluit.
Als gewacht wordt op dit besluit, wordt pas na de raadsbehandeling in februari 2016
gestart met het betalen van de srrbsidie.
Gezien de hogere betalingsverplichtingen van het zwembad in de periode januari en
februari is het wenselijk om vooruitlopend op het raadsbesluit voor deze maanden een
voorschot te betalen.

In te B&W secretariaat:

Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
! Niet akkoord
! Gewijzigde versie

n A-stuk
¡ B-stuk
n C-stukn Anders, nl.

Beslissing d.d

aanta 2
1

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Porteteu illehouder

Directie Inwoners

Verheijen, Peter

G.J.W. (Geert) Gabriëls

B&W-voorstel:
BW-009092

Zaaknummer JOIN:
zlt5/ot2262

Publicatie:
Openbaar

S B

t
W

HL

W

FVE

W

PS

W

GG

\ %/< akkoord

t4 ,\
bespreken \

4

Weert,

Soort

08-12

Ded

Vergadering B&W van 15-12-2015

Õ5-ot-'( () Nummer:

r lil r ilil il il il til ll il tü il il til il ll ll lll ll lil ll lil lil ll I lll



Kanttekeningen
Het verlenen van de subsidie aan het zwembad is niet vastgelegd in een verordening en
hiermee formeel een bevoegdheid van de raad. Aangezien dit besluit pas in februari 2016
genomen kan worden, is het nodig dat uw college een besluit neemt over het verlenen van
een voorschot voor de maanden januari en februari 2076.

Financiële, personele en juridische gevolgen
In de begroting 2016 is een subsidie van € 366.052,- opgenomen voor Stichting
Zwembad de lJzeren Man. Deze subsidie kan volgens de gebruikelijke verdeelsleutel
worden verdeeld over de maanden januari tot en met december. In de eerste helft van het
jaar wordt 659o van de totale subsidie betaald, met pieken in januari en mei. Dit sluit aan
bij de betalingsverplichtingen van het zwembad.
Dit leidt tot een voorschot van € 102.000,- voor Januarl en € 21.000,- voor februarl.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Comm un icatie/ participatie
Brief aan Stichting Zwembad de lJzeren Man

Overleg gevoerd met
Intern:

Extern:
Yvonne Botden, directeur Zwembad de lJzeren Man

Bijlagen
Niet van toepassing
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