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Voorstel
1. Kennisnemen van het rapport onderzoek "Optimalisering exploitatie zwembad De

IJzeren Man".
2. Instemmen met de aanbeveling uit het rappoft om de gewenste bezuinigingen

gefaseerd over een langere periode door te voeren.
3. Vaststellen van de definitieve subsidie 2015 aan Stichting Zwembad De lJzeren Man

op € 366.052,- conform bijgevoegde beschikking.
4. Kennisnemen van de eerste managementrappoftage 2016 van Stichting Zwembad De

IJzeren Man.
5. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
6. Met Stichting Zwembad De lJzeren Man de afspraak te maken dat in de management-

rapportages apart wordt gerappofteerd over de voortgang van de implementatie van
de maatregelen.

Inleiding
Bij de behandeling van de begroting 2015 in november 2Ot4is doorde raad besloten de
exploitatiesubsidie van de gemeente Weeft met betrekking tot het zwembad De lJzeren
Man met ingang van 2015 structureel te verlagen van € 536.923,= n¿", € 366.052,=.
Tevens is besloten om de subsidie voor het schoolzwemmen met ingang van het
schooljaar 2015 - 2016 te beëindigen.
Om inzicht te krijgen in de manier waarop gekomen kan worden tot structureel lagere
exploitatiesubsidie in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering is door de
gemeenteraad ingestemd met het onderzoek naar optimalisering van de exploitatie van
zwembad De lJzeren Man.

Beoogd effect/doel
De in het onderzoek voorgestelde te nemen stappen zorgen ervoor dat Stichting Zwembad
De lJzeren Man, ondanks een lagere exploitatiesubsidie, een gezonde bedrijfsvoering kan
behouden.
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Argumenten
1, Kennisnemen van het rapport onderzoek "Optimalisering exploitatie zwembad De

IJzeren Man".

De gemeenteraad heeft een krediet verstrekt voor het onderzoek naar optimalisering
exploitatie zwembad De lJzeren Man.
In bijgaand rapport vindt u hiervan de resultaten. In hoofdstuk 3 is een samenvattend
overzicht opgenomen van de mogelijkheden tot bezuinigingen.

2. Instemmen met de aanbeveling uit het rapport om de gewenste bezuinigingen
gefaseerd over een langere periode door te voeren.

De ingangsdatum van de opgelegde bezuiniging staat op gespannen voet met de
mogelijkheden van het zwembad om deze op te vangen.
In de rapportage wordt geconstateerd dat de snelheid, waarin de bezuiniging is
doorgevoerd, niet in verhouding staat met de mogelijkheden van het zwembad om deze
bezuiniging te vertalen in structurele inkomsten- en bezuinigingsmaatregelen. De
verminderde exploitatiesubsidie en het beëindigen van de subsidie voor schoolzwemmen
leveren, voor het zwembad, een inkomstenderving op van 32o/o in 2015 tot 43o/o in 2OL7.
D¡t laatste percentage is berekend voorclat besluitvorming over Swim2Play plaatsvoncl.
Swim2Play heeft een gunstig effect op de exploitatie. De extra inkomsten aan badhuur
bedragen € 29.000,-. Verder zal er door verschuiving van uren ook, een nog onbekend
voordeel zijn op personeelskosten.
In de rapportage wordt geadviseerd om het ritme van mogelijkheden tot inkomsten- en
kostenmaatregelen als leidraad te kiezen bij de verlaging van de exploitatiebijdrage.
Voorgesteld wordt om dit advies over te nemen.

3. Vaststellen van de definitieve subsidie 2015 aan Stichting Zwembad De lJzeren Man
op € 366.052,- conform bijgevoegde beschikking

De gemeenteraad heeft in november 2014 besloten dat de maximale exploitatiesubsidie
voor 2075 € 366.052,- bedraagt.
Uit de jaarrekening 2015 blijkt dat het exploitatietekort van het zwembad € 390.158,-
bedraagt. Verschil €24.L06,-. Dit is exclusief het tekort van € 51.499,- op de
waterskibaan.

Over het aanlooptekoft van de waterskibaan is de afspraak gemaakt dat dit bedrag ten
laste gebracht wordt van de algemene reserve die het zwembad de afgelopen jaren heeft
mogen opbouwen.
Het negatieve verschil van € 24.106,- wordt ookten laste gebracht van deze reserve.
Overigens is in februari jl. op basis van informatie van het zwembad aan de gemeenteraad
aangegeven dat het tekort ruim € 50.000,- hoger zou zijn. Nu blijkt dat het bedrag dat
toen is genoemd inclusief de waterskibaan was.

De algemene reserve van het zwembad bedraagt, na verwerking van deze mutaties, per
31 december 2015 €203.844,-.

4. Kennisnemen van de eerste managementrapportage 2016 van Stichting Zwembad De
IJzeren Man.

Prognose voor het exploitatietekort, exclusief waterskibaan, is op basis van de gegevens
t/m mei, € 466.408,-. (Gemeentelijke exploitatiesubsidie € 366.052,-)

Dit is t.o.v. de raming in de gemeentebegroting een nadelig verschil van ruim € 100.000,-
T.o.v. de eigen begroting is dit een positieve bijstelling van € 11.552,-. Voor de
waterskibaan is er negatief bijgesteld met € 40.726,-. Het zwembad had verwacht om in
2016 het negatief resultaat van de baan al terug te brengen tot € 5.000,-. Dat lijkt nog
niet te gaan lukken.
Ook voor 2016 is met de stichting afgesproken dat het tekort hoger dan de gemeentelijke
exploitatiesubsidie ten laste komt van de algemene reserve.
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5. Instemmen met bijgaande raadsinformatiebrief

Hiermee wordt de raad op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het onderzoek, hoe
wij hiermee willen omgaan en ook de actuele zaken als jaarrekening en begroting.

6. Met Stichting Zwembad De lJzeren Man de afspraak te maken dat in de management-
rapportages apart wordt gerappofteerd over de vooftgang van de implementatie van
de maatregelen.

De realisering van de gewenste bezuinigingen zal een aantal jaren vergen. Verantwoording
over de voortgang is gewenst om de raad structureel te informeren.
Het zwembad verantwoordt haar bedrijfsvoering door het opmaken van
managementrapportages. Voorgesteld wordt om deze instrumenten te gebruiken om
verantwoording af te leggen over de uitwerking en effecten van de voorgenomen
maatregelen.

Kanttekeningen
Een aantal maatregelen ín het rapport zijn als PM post opgenomen in het samenvattend
overzicht (tabel 4). Hiervan zal pas in de implementatiefase duidelijk worden wat de
concrete financiële effecten zijn van deze maatregelen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De financiële gevolgen van de fasering van de bezuiniging zijn meegenomen in de
uitwerking van de voorjaarsnota en de begroting 2OL7 en verder (prioriteiten).

Uitvoering/evaluatie
Voorgesteld wordt om de bestaande rapportage van het zwembad te benutten om te
rapporteren over het implementeren van de maatregelen alsook over de effecten en
gevolgen van de maatregelen.

Communicatie/ participatie
Stichting Zwembad de lJzeren Man via bijgaande beschikking op de hoogte brengen van
uw besluit m.b.t. subsidievaststelling 2015
Gemeenteraad via Raadsinformatiebrief

Overleg gevoerd met
Intern:
Cisca van de Kraan, beleidsadviseur OCSW
Huub Keijzers, adviseur gemeente Weert
P. Vos, financieel consulent
Extern:
Yvonne Botden, directeur Zwembad de lJzeren Man
Daan Kramer, CVS Advies

Bijlagen
Rapport "Onderzoek optimalisering exploitatie De llzeren Man"
Jaarrekening 2Ot5 Stichting Zwembad De lJzeren Man
Managementrappoftage l januari t/m 31 mei 2016
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GEMEENTE vVEERT

Aan de leden van de gemeenteraad

Weert, 1 september 2016

Onderwerp
Ons kenmerk

Exploitatie Zwembad de lJzeren Man
zlL6/O19352

Beste leden van de gemeenteraad,

Met deze brief informeren wij u over de resultaten van het onderzoek'optimalisering
exploitatie van zwembad De lJzeren Man'. Daarnaast zijn ook de jaarcijfers 2015 van
Stichting zwembad De lJzeren Man bekend.

Rapport'onderzoek optimalisering exploitatie'
Hierbij ontvangt u het rapport, op basis waarvan het zwembad de komende jaren verdere
stappen kan zetten, om te komen tot een structurele verlaging van het exploitatietekort.

Het onderbrengen van het personeel in een andere CAO, wordt hierin als een belangrijke
laatste stap gezien. Het toepassen van een 'sterl'huisconstructie'lijkt hier de beste optie.
Uiterlijk eind 2e kwartaal 2OL7 zal hierover een voorstel worden voorgelegd door de
stichting.

Relatie met invoering Swim2Play
Op 25 mei 2016 heeft uw raad middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van
Swim2Play in het schooljaar 2016-2017. Het gunstige effect dat dit heeft op de
zwembadexploitatie is nog niet verwerkt in het rapport. Dit bedraagt € 29.000,- aan
badhuur en nog een onbekend voordeel op de personeelskosten.
Indien Swim2Play structureel wordt ingevoerd kan dit structureel in de zwembad-
exploitatie worden verwerkt.

Exploitatiesubsidie 2Ot7 en volgende jaren
Uit het rapport komt naar voren dat het zwembad méér tijd nodig heeft om te komen tot
een structurele verlaging van het exploitatietekoft naar € 366.052,-.
De financiële gevolgen hiervan, voor de exploitatiesubsidie en Swim2Play zijn
meegenomen in de uitwerking van de voorjaarsnota en de begroting 2OL7 en volgende
jaren (prioriteiten).

Jaarrekening 2O15
Inmiddels is ook de jaarrekening 2015 ontvangen. Hieruit blijkt dat het exploitatietekort
van het zwembad € 390.158,- bedraagt. Dit is een verschil van € 24.106,- met de
verleende exploitatiesubsidie.

Wilhelminas¡ngel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www.weert. n I - Twitter : www.twitter.com/gemeenteweert



Dit is exclusief het tekoft van € 51.499,- op de waterskibaan. Hierover is de afspraak
gemaakt dat dit bedrag ten laste gebracht wordt van de algemene reserve die het
zwembad de afgelopen jaren heeft mogen opbouwen.

Het negatieve verschil van € 24.106,- wordt ookten laste van de algemene reserve
gebracht.

Algemene reserve
De algemene reserve van het zwembad bedraagt per 31 december 2015 € 203.844,-.
Dat is ruim € 50.000,- hoger dan in februari 2016 op basis van informatie van het
zwembad aan uw raad is gemeld. Nu blijkt dat het toen genoemde exploitatietekort over
2015 inclusief de waterskibaan was en niet exclusief zoals in februari 2016 is gemeld.

Met vriendelijke groet,
bu wethoud

M .Kn
gemeentesecretaris

Bijlage(n) Onderzoek optimalisering exploitatie Zwembad de IJzeren Man

Heijma
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1 Ale tvrrrrl

ln de begrotingsbehandeling van november 2014 is door de raad besloten de exploitatiesubsidie van de

gemeente Weert met betrekking tot het zwembad De lJzeren Man met ingang van 2015 structureel te
verlagen van € 536.923,- naar € 366.052,-. Tevens is besloten om het schoolzwemmen met ingang van

seizoen 2015 - 2016 te beëindigen.

Lagere exploitatiebijd ragen

Door deze verlaging van de gemeentelijke exploitatiesubsidie en het afschaffen van het schoolzwemmen heeft de

Stichting Zwembad de lJzeren Man vanaf 2OI7 te maken met een verlaging van de gemeentelijke vergoeding van

€276.885,- ten opzichte van 201,4. Een afname van 43%o (zie tabel 1).

ln 2016 levert het project "Swim to Play" een compenserende subsidie van € 32.500,-. Echter er is geen

zekerheid over voortzetting van dit project na 20L6.

Bijdragen gemeente Weert 2At4 2015 20t6 2017

Exploitatiesubsidie De lJzeren Man

Vergoeding Schoolzwem men

€

€

536.923 €
106.014 €
nvt

366.052 €

67.999 €
nvt €

366.0s2 € 366.052

-€
32.500 €

Totaal

ro 'Swim to Play'

€ 642.937 € 434.051 € 398.552 € 366.052

Vermindering bijdragen gemeente € 208.886 € 244.385 € 276.88s

Verloop exp !oitatiebijd rage L00fr'' 68% 62% 57%

Tobel 1,: Ontwikkeling exploitotiebijdrogen. Deze exploitotiebijdrøgen z¡jn Ìn deze tobel niet geïndexeerd.

De Stichting Zwembad de lJzeren Man ziet zich als gevolg van de genoemde wijzigingen in subsidies vanaf
2015 gesteld voor een stevige bezuinigingstaakstelling teneinde de bedrijfsvoering gezond te kunnen houden.

De vraag is op welke wijze een bezuiniging van deze omvang in de bedrijfsvoering haalbaar is, zonder daarbij
over te gaan tot rigoureuze maatregelen, zoals het beêindigen van activiteiten op grote schaal. Maatregelen
door het verminderen van dienstverlening hebben ook personele gevolgen waarbij gedwongen ontslagen niet
kunnen worden uitgesloten.
Als voorbeeld is door het wegvollen von het schoolz-wemmen de aanwezige flexibele schil sterk ofgenomen en

is een overschot ontstoon van 20 uur toezichthouder/instructeur. Met voortzetting von het project Swim2Ploy

kan een deel van de personele problematiek worden opgevongen.

De financiële gevolgen van mogelijk gedwongen ontslagen zijn in de samenvatting van deze rapportage als

PM post opgenomen (kosten im plementatiefase).

Om deze taakstelling van de raad al per 20L5 te kunnen realiseren zijn de opgebouwde reserves uit de

afgelopen jaren ingezet om de taakstelling per 2015 (€ 208.886,-) te realiseren.

Hogere inkomsten als gevolg van hogere tarieven

Als eerste maatregel om de gestelde bezuinigingen op de exploitatiekosten van het zwembad op te vangen,

zijn in 2015 tarieven verhoogd.

Door dit tarievenbeleid is het gemiddelde tarief per bezoeker gestegen van€3,74 naar € 4,25 (zie grafiek 1)
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Grofiek 7: Ontwikkeling van het gemiddelde
tarief per bezoeker (recreotief en overig).

De nummering in de horizontøle balk komt
overeen met de iaortallen 2007 t/m 20L5.

Verhoging van tarieven heeft
invloed op de bezoekersaantallen.

ln hoeverre de hogere tarieven
aanleid¡ng zijn geweest voor de

lagere bezoekersaantallen (zie

grafiek 2) is moeilijk te bepalen.
Meerdere factoren spelen hierbij
een rol.

Grofiek 2: Trend von ofnemende
bezoekersaontallen, uitgedrukt in %.

De nummering in de horizontale balk komt
overeen met de joortollen 2007 t/m 2075.

Ten opzichte van het referentiejaar
2001is in2Ot4 het bezoekersaantal
teruggelopen tot 86 % van het
referentiejaar.

ln 201"5 is het bezoekersaantalverder
teruggelopen met 7 % naar het totaal
van 79 %o van het referentiejaar.

Het gedeeltelijk wegvallen van het
schoolzwemmen is een relevante
aanleiding voor deze terugloop in bezoekersaantallen.

De mate waarin het zwembad wordt bezocht is te zien als een indicator voor de maatschappelijke waarde van
deze voorziening. Hoe hoger het bezoekersaantal, des te hoger is de maatschappelijke betekenis van het
zwembad voor de inwoners van Weert e.o. Tarievenbeleid is daarom niet alleen een instrument om de
inkomsten op te hogen maar ook de bezoekersaantallen op peilte houden of te verhogen. Geconstateerd kan

worden dat de tariefuerhoging (+ L3,5 %) in 2O15 als gevolg van een verlaagd bezoekersaantal (-7 %) een (te)

beperkt effect heeft opgeleverd op de zwembadexploitatie. Geadviseerd wordt om in de toekomst hier
genuanceerd mee om te gaan.

Bezoekersaantallen 20t4 2015 20t6t

Trend tarief (gemiddeld) per bezoeker
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Recreatiezwem m en

Overige activiteiten

1.54.755

133.696

L50.764

116.380

155.000

85.000

Totaal

Procentueel

288.451

too%
267.144

93%

240.000

83%

Tabel 2: Ontwikkeling bezoekersaantollen en prognose bezoekersaantallen 20L6 (*). ln de cijfers 2075 en de prognose 20L6
werkt het stoppen von het schoolzwemmen door in het oontol bezoekers (overige octiviteiten).
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De totale inkomsten van bezoekers is in 20L5 t.o.v. 2014 gestegen met €25.ztL,- (zie tabel 3)

i: , t.,: I ', i: i. ':r.

Recrcotîezwemmen

Opbrengsten

OverÍge octív¡te¡ten

Opbrengsten

€ 578.461 € 640.274 € 61.814

€ 569.765 € s33.163 € -36.602

Vermlnderde bl schoolzwemmen € 106.014 - € 67.999 tabel € 38.015

Tobel 3: Ontwikkeling bezoekersinkomsten ols gevolg von het gevoerde tqrievenbeleid 2075.

De gecorrigeerde hogere ¡nkomsten als gevolg van het doorgevoerde tarievenbeleid 2015 zijn opgenomen in

de samenvattende tabel in hoofdstuk 3 (tabel 4).
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2 OprvrRlrsrRrNG BEHEER EN EXpLotrATtE

2.L AqnvrrurrrrueRNBoD

De gemeente Weert heeft bij de toekenning van een lagere subsidie geen richting gegeven aan de
vraag welke te leveren producten/activiteiten meer, minder of geen prioriteit genieten. Dit heeft ertoe
geleid dat de exploitatieanalyse op twee niveaus uitgevoerd is:

A. Bezuinigingen in de bedrijfsvoering met handhaving van bestaand activiteitenniveau
B. Bezuinigingen in de bedrijfsvoering door het beperken van het activiteitenaanbod

Op deze wijze krijgt de Stichting Zwembad de lJzeren Man inzicht in de mogelijkheden van
bezuinigingen in de bedrijfsvoering en welke effecten deze hebben op het activiteitenaanbod.

2.2 Wuz¡ v¡¡¡ oNDERZoEK

De volgende methoden van onderzoek zijn toegepast:

r Het uitvoeren van een kostprijsanalyse van de aangeboden activiteiten met behulp van het SIAM
o Bureauanalyse van relevante bedrijfsvoering instrumenten, zoals: personeelsrooster,

activiteitenrooster, bezoekersregistratie, bedrijfsplannen, marketingplannen, e.d.
¡ Overleg met directie, medewerkers van het bedrijfsbureau, gemeentelijke beleidsmedewerkers

Sport en verenigingen
o Herkomstonderzoek deelnemers recreatiefzwemmen
. Specífieke telling bezoeken aan doelgroep activiteiten (november/december 2015)

Het onderzoek is gebaseerd op het exploitatiejaar 2014 omdat dit het meest recente jaar was waarvan
de exploitatiedata bekend waren bij de start van het onderzoek in september 2OI5.ln deze rapportage
zijn de resultaten van beide analyses - zoals overeengekomen - op een globale wijze opgenomen.

2.3 AcnvrrereruseLe ro

ln de uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en de Stichting Zwembad de lJzeren Man (2016) is

opgenomen dat het zwemmen voor de doelgroepen gehandicapten, ouderen en jeugd (Meer Bewegen
voor Ouderen, Meer bewegen voor hartpatiënten, Warmwater zwemmen, en Baby- peuter zwemmen)
bevorderd díent te worden. Verder dient de Stichting een optimale verdeling tussen het gebruik door
de verenigingen en het recreatief zwemmen na te streven.

ln overleg en met instemming van het College worden de tarieven voor zwemmen voor de

doelgroepen 'gehandicapten', 'ouderen' en Jeugd' vastgesteld. De tarieven voor leszwemmen,
baantjeszwemmen en verhuur aan verenigingen dienen zich te verhouden tot de tarieven in de regio
(35 km rond Weert).

2.4 D¡rrrruespencENTAGE

De exploitatie van de zwemaccommodatie kent over het jaar 2OL4 - exclusief kapitaalslasten, huur en
gemeentelijke kosten - een dekkingspercentage van 82%. ln het gemeentelijk beleid en in het
exploitatiebeleid van de Stichting zijn geen uitgangspunten opgenomen over het economisch
rendement van de totale exploitatie en de activiteiten afzonderlijk. Het is aan te bevelen op het niveau
van de afzonderlijke activiteiten jaarlijks de mate van kostendekking vast te stellen en het
exploitatiebeleid aan de hand daarvan te evalueren. Zo zouden activiteiten die door de Stichting zelf
aangeboden worden - gelet op de zware financiële taakstelling - tenminste kostendekkend moeten zijn

5OPTiMALISERING EXPLOITATIE ZV,/EA/IBAD DE IJZEREN MAN



2.5 PrRso¡¡e esL¡srrt'¡
Uit de SIAM-analyse over het jaar 2014 blijkt dat een formatieplaats van vast personeel € 54.555,-
vraagt (€797 .063 : t4.6Ll. De kosten per gewerkt uur voor een vaste medewerker bedraagt gemiddeld

€33,09 (€ 797.063 :24.090\.

Verklaringen voor de relatief hoge lasten van het vaste personeel zijn:

r Deelname aan gemeentelijke cao met relatief hoge toeslagen voor onregelmatigheid/overwerk.
Met de overgang van personeelvan de gemeente Weert naar het zwembad De lJzeren Man zijn de

gemeentelijke arbeidsvoorwaarden als randvoorwaarde gesteld en intact gebleven.
o Een relatief hoog ziekteverzuim van 8.29% over 2OL4 (5.75% in 201-3 en7.22% in 20L5) heeft geleid

tot extra personele inhuur van ongeveer € 20.000,-. Bij hetzelfde niveau van inhuur levert L

procent minder ziekteverzuim € 2.500,- op.
. Bij het afschaffen van het schoolzwemmen is afscheid genomen van relatief goedkope

invalkrachten met een tijdelijk contract. Personeel met een vast contract heeft - ter behoud van

het aantal contracturen - via roosteraanpassingen taken overgenomen zoals schoonmaak en

toezicht. Hierdoor wordt voor ongeveer 1.000 uur relatief duur personeel ingezet op

ondersteunende taken in de accommodatie . Hoewel het niet te voorkomen is dat
instructiepersoneel ook een aantal ondersteunende taken binnen het rooster uitvoeren, is de mate

waarin het nu voorkomt boven proportioneel en zou het een stapsgewijze terugdringing hiervan op

termijn € 6.000,- kunnen opleveren (800 uur x € 7,50).
o Een medewerkster (toezichthoudster/instructrice) is (tijdelijk) voor ca. i.5 uur tot augustus 20L6

gedetacheerd naar de gemeente Roerdalen. Hierna drukken de kosten weer op het zwembad De

lJzeren Man.
o Het toepassen van de gemeentelijke cao binnen de bedrijfsvoering van de Stichting Zwembad de

lJzeren Man. Een eventuele keuze voor cao recreatie (Recron) levert op termijn een forse reductie
op van de salariskosten. ln de praktijk reduceert deze cao-switch de personele lasten in een bedrijf
met veel (30 fte) uitvoerende krachten de personele lasten met 10% (bijvoorbeeld SPORT.GOUDA

tussen 2006 en 2Ot4). De cao recreatie kent geen directe toeslagen in geld voor overwerk en

onregelmatigheid maar een compensatie in vrije tijd alleen voor werk op zon- en feestdagen.
Daarnaast zal een overgang naar deze cao een bezuiniging leveren op de directe salariskosten. Dit

omdat nieuwe medewerkers lager ingeschaald zullen worden dan de groep huidige medewerkers
met oude rechten vanuit de gemeente. Gelet op de beperktere schaal van het zwembad in Weert
en de huidige kosten voor ort/overwerk (ongeveer € 50.000,- in 2015) is het voordeel te ramen op

€ 60.000 per jaar. Overigens zal nadere vergelijking van cao's en onderzoek naar de effecten van

cao-wijziging op pensioenrechten uit moeten wijzen of deze overstap op korte termijn haalbaar is.

Een goed alternatief kan zijn om te kiezen voor een 'sterfhuisconstructie' door te gaan werken met
twee cao's binnen het bedrijf. Nieuwkomers zullen gaan werken op basis van de cao recreatie en

bestaande vaste medewerkers blijven actief onder de gemeentelijke cao. Deze strategie zal ertoe
leiden dat het gehele financiële voordeel pas over een respectabel aantal jaren bereikt gaat

worden, maar is gelet op het uiteindelijke resultaat aan te bevelen. Dit alternatief is in de

samenvatting opgenomen. De kosten van de implementatie van een andere CAO zijn in de

samenvatting als PM post opgevoerd.

De planning is om uiterlijk eind 2" kwartaal 201-7 meer duidelijkheid te hebben over de

mogelijkheden voor het toepassen van twee cao's binnen de stichting en hierover met een voorstel
te komen.

2.6 PrRsor'¡¡esroRMATrE EN TAAKTNVULLTNG

¡ De in20L4/201,5 geldende formatieomvang voor de directiefunctie (7.Lfte/aO uur) is in relatie tot
omvang van de 'echte directietaken' te ruim. Een parttime bezetting van 0.67 fte/Za uur voor een
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directiefunct¡e volstaat. Vanaf 2019 wordt uitgegaan van 24 uur directiefunctie (structureel €
43.000 lagere kosten).

Voor 2016 tot en met 20L8 dient - in geval gekozen wordt om tot implementatie van de in dit
onderzoek voorgestelde bezuinigingsmaatregelen over te gaan - rekening gehouden worden met
een tijdelijke formatiebezett¡ng van 0.89 lte/32 uur voor de functie van directeur. Bij gelijkblijvende
arbeidsvoorwaarden levert terugbrengen van de formatie naar 0.89 fte een bedrag op van €
T'J..OOO,- (20L6,2017 en 201"8).

Medewerkers op het gebied van 'bedrijfsbureau/teamleiding' dienen zich meer bezig te houden
met directe ondersteuning/controle van de uitvoerende medewerkers en de ondersteuning van de

directie aangaande de ontwikkeling en aanlevering van marketing en bedrijfseconomische
marketing data. Een herschikking van werkzaamheden binnen het takenpakket van deze
medewerkers moet dit mogelijk maken. lndien dit niet mogelijk blijkt binnen de bestaande
formatie van de betreffende medewerker(s), is beperkte uitbreiding van uren doelmatiger dan
hiervoor de formatie van de directiefunctie op te plussen.

Het niet verlengen van een tijdelijke uitbreiding van uren ( 4 uur per week) voor de coördinator van
de zwemzaal ten behoeve van de opstart van de waterskibaan levert een besparing op van €

6.000,-.

ln 2016 wordt tijdelijk een medewerkster marketing communicatie ingezet om de diverse
activiteiten beter weg te zetten, waaronder de Waterskibaan. Deze extra kosten zijn niet in het
overzicht opgenomen omdat ze eenmalig zijn en moeten renderen door een toename van het
aantal bezoekers.

Op dit moment loopt nog een onderzoek naar een alternatieve invulling van de vacature 'technisch
medewerker'. Een combinatie van externe inhuur en een technische medewerker in eigen dienst
zou een financiële besparing van € 7.500 tot € 10.000,- kunnen opleveren. Vooralsnog wordt in de

samenvatting uitgegaan van een bedrag van € 7.500.

2.7 Rr¡¡o¡ve rurvRN AcrvrrErrEN

Uit het SIAM is af te leiden dat het grootste deel van de activiteiten een negatief economisch
rendement oplevert. Dit kan een veelheid van oorzaken hebben, zoals; een (bewust) te laag gekozen

tariefstelling, een te ruime personele bezetting, een gering aantal bezoekers, een ondoelmatige
planning/inroostering, of een combinatie van deze factoren.

ln deze analyse van de mogelijkheden van rendementsverbetering is vooral gezocht naar (een cluster
van) activiteiten waarbij de inkomsten niet opwegen tegen de directe kosten (personele inzet bij de

activiteit). Activiteiten die slechts zeer gering negatief of positief scoren zijn buiten beschouwing
gelaten (zoals bijv. meer bewegen voor ouderen (Mbvo) op maandag, baby en peuter zwemmen (BPZ)

op maandag, vrijdag en dinsdag, Aquarobic op dinsdag, banenzwemmen op maandagochtend en

aquaspinning op zondag).

Bij deze activiteiten bieden stimulering van de deelname of tariefsverhoging mogelijkheden om het
financiële rendement te verbeteren. Voor de activiteiten die hieronder benoemd worden valt het
echter te overwegen om de activiteit te staken, te verplaatsen of - als voorlopig alternatief - met
gerichte stimulering nog een beperkte tijd te proberen het financiële rendement op te voeren.

2.7.1, Doelgroepencluster maandag (18.30 -20.45 uur)+ banenzwemmen (2L.00 uur)
Dit cluster van aquasportief-activiteiten en het banenzwemmen hebben een negatief resultaat van
respectievelijk € 92,- en € 28,- per uur. Op jaarbasis (over 42 weken) derhalve € 5.040,-. Door het
aquarobic en het aquabootcamp samen te voegen op het tijdstip van het aquabootcamp en het
banenzwemmen over te dragen aan de verenigingen kunnen 5.5 personeelsuren bespaard worden.
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Deze besparing levert op jaarbasis een bedrag op van € 6.900,- (42 weken x 5.5 uur x € 30,-). lndien met
de zwemvereniging afgesproken kan worden dat zij voor het uur banenzwemmen een vergoeding
ontvangen, kan de rendementsverbetering door extra huurinkomsten verder oplopen.

Vooralsnog wordt in de samenvatting uitgegaan van € 5.040 besparing.

2.7.2 Aquajogging op maandag 13.45 uur
Door het aquajogging te laten vervallen kunnen 3 personeelsuren bespaard worden (duurder
instructiepersoneel versus relatief goedkoper receptie/garderobe personeel). Door deze activ¡te¡t te
verplaatsen naar dinsdagmiddag (bijv. L3.30 uur) blijven de inkomsten behouden en is de personele

bezetting op dinsdag veel efficiënter omdat de kassa en algemene dienst dan toch al bemenst zijn. Dit
levert op jaarbasis een besparing op van € 3.600,- .

2.7.3 Losstaande activiteiten (maandag, dinsdag, donderdag en vr'rjdag)

ln de tijdsperiode tussen 12.00 en 14.00 uur vindt op deze dagen een aantal losstaande activiteiten
plaats die niet allemaal voldoende publiek trekken om de kosten van de directe personele inzet
(instructie, AD en receptie) te dekken. Door concentratie van meerdere activiteiten - zoals de
voorgestelde verplaatsing van aquajogging van maandag naar dinsdag - , het stimuleren van de

deelname en door een analyse van de noodzaak van de geplande schoonmaakactiviteiten in die
periode is mogelijk efficiencywinst te behalen. Het aanbieden van een zwemactiviteit leidt immers
naast het toezicht/instructie ook direct tot twee extra uren personele inzet (AD en receptie).

2.7.4 Doelgroepencluster woensdag (18.00 - 22.00 uur)
Op basis van een inzet van 14 personele uren (€ 42O,- ) en gemiddeld 52 deelnemers ( € 260,-) levert
het stopzetten van deze activiteiten tenminste € 6.700 (42x€ 160,-) per jaar op.

Een alternatief is om de deelname aan de activiteiten fors te stimuleren of het aantal spinningfietsen te
vergroten, waardoor het aantal spinninggroepen teruggebracht kan worden van 3 naar 2. Deze laatste
maatregel levert een besparing op van € 2.500,- (42 uur x 2 uur x € 30,-) met behoud van de activiteit
en exclusief financiële consequenties bij gedwongen ontslag (nu niet te voorzien, kosten
implementatiefase PM ).

2.7.5 Zwemlessen

Op basis van het SIAM en de bezoekerstelling in november/december 2015 blijkt dat de gemiddelde
groepsgrootte voor het instructiezwemmen (diploma A) 7 kinderen bedraagt. Bij dit gemiddelde is -

mede gelet op de extra benodigde inzet voor de 'bijspijkerlessen' - deze activiteit niet kostendekkend.
Het opvoeren van dit gemiddelde tot 9 kinderen per lesgroep zou een toename aan inkomsten van

€29.40O betekenen (1"00 kinderen per week x 42 weken x€71.
lndien de vraag het niet toestaat om het aantal leerlingen, bij het bestaande aantal lesgroepen, op te
voeren (van 7 tot 9) rest het alternatief om het aantal lesgroepen te reduceren. Op deze wijze wordt
€ 11.550,- bespaard op de personele lasten. ( 350 leerlingen : 9 = 39 groepen, dat betekent een
vermindering van 11 personele uren per week; LL x € 25 x 42 = € 11.550).
ln de ramingen wordt van dit laatste bedrag (€ 11.550) uitgegaan omdat er op dit moment geen

wachtlijsten zijn (meest reële optie). Deze maatregel leidt tot een verminderde behoefte aan personele

capaciteit.

2.8 Eruene r¡

Recent is een nieuw energiecontract afgesloten dat in 2OI7 een besparing van € 3O.OOO,- zal opleveren
ten opzichte van het boekjaar 20L5.

ln het verleden is regelmatig onderzoek gedaan naar eventuele optimaliseringsmaatregelen en hebben
er ook daadwerkelijk investeringen op dit gebied plaats gevonden. Aanbevolen wordt deel te nemen
aan een jaarlijkse milieuscan die gratis aangeboden wordt door de VSG (Vereniging van Sport en

Gemeenten). Vergelijkingen met andere accommodaties kunnen indicaties opleveren op welk gebied
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de accommodatie op energiegebied eventueel uit de pas loopt. Uit de toepassing van het SIAM is naar
voren gekomen dat het waterverbruik in de accommodatie relatief hoog is. Nader onderzoek op dit
gebied is aan te bevelen.

2.9 SRv¡lrrw¡nnNG METVERENTcTNcEN

ln het najaar van 2015 is reeds een start gemaakt met het voeren van structureel overleg met de
zwemverenigingen met als doelte onderzoeken op welke gebieden er mogelijkheden liggen om elkaar
te versterken. ln principe liggen er kansen om door de inzet van gekwalificeerde vrijwilligers vanuit de

verenigingen zowel het exploitatierendement van het zwembad als de vereniging te versterken. Dit kan

door bijvoorbeeld het overdragen van activiteiten naar verenigingen of door vrijwilligers op specifieke
uren als toezichthouders (bijvoorbeeld in het weekeinde) in te zetten. Nader onderzoek/overleg moet
uitwijzen welke concrete mogelijkheden haalbaar zijn en welke financiële effecten hiervan te
verwachten zijn.
De financiële voordelen van samenwerking met verenigingen zijn in deze fase niet in te schatten en

daarom als PM geraamd.

2.LO T¡RrEve ¡¡

De tarieven bevinden zich overeenkomstig de gemeentelijke uitgangspunten op een vergelijkbaar
niveau met zwemaccommodaties in de regio. ln 2015 zijn de tarieven voor'losse kaarten' meer dan

trendmatig verhoogd. Relatief hoog (20%) zijn de kortingen die gegeven worden op de '1-2-

badenkaarten' alsmede de lengte van de gebruiksduur van de zwemleskaarten (L0 lessen in maximaal
1.2 weken). Door het wijzigen van een L2-badenkaart (op persoonlijke basis en als groep) in een l-L-

badenkaart zou op basis van de gemiddelde omzet van 2OI4 en 20L5 een toename aan inkomsten van
€ 6.100,- (1532 x € 4,-) bereikt kunnen worden.

Het inperken van de geldigheidsduur van de zwemleskaart draagt er aan bij dat de lesgroepen een
gemiddeld hogere bezetting bereiken en vergroot ook de kans dat leerlingen - die veelvuldig gebruik
maken van de verlengde tijdsduur van de zwemleskaart - minder snel gebruik moeten maken van

bijspijkerlessen. De lesorganisatie wordt hierdoor doelmatiger.

2.1"L SrueruwenrcNG MET DERDEN EN REcREATTEoNDERNEMERS rN GEBTED DE IJZEREN MAN

De directie van het zwembad is inmiddels in gesprek met enkele ondernemers in het'lJzeren Man
gebied' (waaronder ook Weerterbergen). Het doel is te verkennen of er mogelijkheden liggen voor het
realiseren van synergie in de bedrijfsvoering of het ontwikkelen van specifieke arrangementen. Er zijn
reeds arrangementen met Kinderpretland, het Klimbos en de Weerterbergen ontwikkeld.
Verder vinden er ook gesprekken met Punt Welzijn, PSW, ledereen kan sporten en COA/AZC, scholen
plaats om samenwerkingsmogelijkheden te bekijken (bijv. scholingsf zorgarrangementen) en uit te gaan

voeren.

2.12 MRnrer¡¡e
Uit het herkomstonderzoek voor recreatieve bezoeken blijkt dat90% van het bezoek afkomstig is uit
een gebied met een straal van 30 kilometer rond Weert. Het is aan te bevelen de

marketinginspanningen vooral te beperken tot het gebied binnen die straal en niet tot de gehele
provincie Limburg, hetgeentoteen meereffectieve inzetvan de marketingmiddelen zal leiden. ln het
najaar van 2015 is een marketingplan opgesteld. ln 2016 is gestart met het uitvoering geven aan dit
plan.

Het marketingplan moet leiden tot een significante toename van het aantal bezoekers en het
versterken van de maatschappelijke waarde.
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lngezet wordt op:
o Verbetering huísstijl en uitstraling
o Promotie meer gericht op de diverse doelgroepen
¡ Gebruik van sociale media voor advertenties in plaats van relatief dure krantadvertenties
¡ Prijsacties
o Vernieuwen website
o Communicatie in het zwembad verbeteren (b.v. meer zichtbaar maken van aanbod

doelgroepactiviteiten, Waterskibaan, activiteiten verenigingen)

2.r3

De kosten voor het uitvoeren van het marketingplan moet resulteren in een hogere benutting van de

aangeboden voorzieningen. ln de samenvatting zijn deze kosten in 2016 als PM opgenomen. ..\

?,. \,

Iruzrr op SPEcIFIEKE DoELGROEPEN

Voor het zwembad worden 4 hoofddoelgroepen benoemd. Dit zijn ouders met jonge kinderen, 60-
plussers, toeristen en jongeren en jong volwassenen.
Met name de groep ouderen weet het zwembad naar verhouding onvoldoende te vinden. Gekeken
wordt welke aanpassingen van het aanbod nodig zijn.
Het plan is om een speciale dag te organiseren waarop ouderen kennis kunnen maken met de diverse

activiteiten van het zwembad. Maar waar ook op het gebied van gezondheid ingespeeld wordt middels
het testen van de conditie, belang van voeding en andere relevante onderwerpen.
Voor de andere drie doelgroepen is het vooral de bedoeling om in te zetten op gerichte inzet van
marketing, via direct mail, social media, aanbieden van arrangementen en het verder verbeteren van

communicatie om de zichtbaarheid van het Zwembad I Waterskibaan te vergroten.

2.L4 K¡rusrru EN Rrsrco's

Een positieve marktverandering (kans) is de dreigende sluiting van zwembaden in de ruimere regio.

Van het recreatief gedeelte van zwembad de Tongelreep is inmiddels bekend dat dit in september 20L6
definitief wordt gesloten. Het moet mogelijk zijn om met een gerichte promotie extra bezoekers te
trekken die voorheen de Tongelreep bezochten.

Verder worden kansen gezien in het aanbieden van nieuwe zorg- en schoolarrangementen.

Het pilotproject "Swim2Play" is een voorbeelel van nieuwe product-markt combinaties en leidt mogelijk
tot extra bezoekers.

Het onderzoek naar de haalbaarheid van de exploitatie van een dagstrand bij het "Blauwe Meertje"
wijst uit het onderbrengen van deze voorziening bij de bedrijfsvoering van zwembad De lJzeren Man

een groot risico met zich meebrengt. Naast een aanzienlijk structureel exploitatietekort dat op de

beoogde voorziening voorzien wordt, loopt de exploitatie van zwembad de lJzeren Man een direct
risicovan €27.5OO,- tot€42.000,- per jaarvanwege gederfde inkomsten (6.000tot L0.000 minder
bezoekers). Het risico op gederfde inkomsten wordt geraamd op € 35.000,-.
Een ander risico is het mogelijk hernieuwd in gebruik nemen van het zwembad op het Kazerneterrein

De te nemen efficiëntiemaatregelen leiden tot een verminderde behoefte aan personele capaciteit.
Voorlopig is dit op te vangen door detacheringen buiten het zwembad. Op termijn kan dit wel leiden

tot gedwongen ontslagen en bijbehorende kosten zoals ontslagvergoedingen. Deze kosten worden dan

ook worden geduid als PM.
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3 SRve ruvRrnNc: TE REALTSEREN srRUcruRELE BEZUTNTGTNGEN op TERMTJN TEN opzrcHTE vAN 2Ot4

ln 2015 zijn tariefaanpassingen doorgevoerd op het recreatieve zwemmen met een structureel effect van
€ 63.226,- per jaar.

Opgemerkt moet worden dat:
. op nationaal niveau het aantal gebruikers van zwembaden een dalende trend vertoond,
o dat de jaarlijkse wisselingen van bezoekersaantallen gerelateerd zijn aan o.a. weersomstandigheden

en ook aan het tarievenbeleid.

Tarievenbeleid moet gericht zijn op de maatschappelijke waarde van het zwembad als publieke voorziening
en op de mogelijke inkomsten bij een (behoudend) beleid t.a.v. van bezoekersaantallen. Bezoekersaantal
maal tarief is bepalend voor de inkomsten uit het accommodatiegebruik.

ln onderstaande tabel zijn de structureel hogere inkomsten en mogelijke bezuinigingen in beeld gebracht.
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Personeelslasten

TÊn rgrlri ngên 7i êklpvprzr¡ i m ndã( 5o/o

Terugdr¡ngen algemenetaken b¡j instructeurs

lnruilen gemeentel¡jke cao voor Recron CAO

Personeelsformatie en taakinvulling

Minder formatie di rect¡e va n 40/32 naat 24 uur

Nietverlengen formatie opstarten skibaan

Herzi eni ng fu ncti e techn i s che medewerker

Rendement van activiteiten (* en ii)
Doelgroepzwemmen maandag / banenzwemmen

Aquajoggen

Lossta a nde a ctiviteiten

Doelgroepzwemmen woensda g

Zweml essen

Energie

Nieuw energiecontract

Samenwerken met verenigingen

Sa menwerki ng verenigi ngen

Tarieven

Omzetten 12 badenkaart in 11 badenkaart

Samenwerking recreat¡eondernemers

Sa menwerki ng recrea ti eondernemers

Nieuwe kansen

Ni euwe a rra ngementen, verm¡ nderi ng concu rrent¡ e

Kosten implementatiefase

I mpl ementatiekosten CAO wi j zi gi ng

Fi na nci ele gevol gen gedwongen onts I a g

Uitvoeren market¡

Gevol gen openi ng dagstra nd

€ 2,500 €

€

2,500 €

2.000 €

2,500

2.000

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

e

Totaal

7.500

6.000

60.000

43.000

6.000

7.500

5.040

3.600

6J00
11.550

30.000

6.100

€ 192.990

€ 63.226

€,256.2L6

€

€

2.000

10.000 € 0.0005

€

€

€

21.000

6.000

5.000 € 2.500

5.040

3.600

PM

6.700

11.55 0

30.000

PM

€ 6.100

€ 22.000

PM

€

€

€

€

€

PM

PMPM

PM

PM

PM PM

PM PM

PM

€ -3s.000 € -35.000 € -3s.000 € -3s.000

PM

PM

PM

PM

PMPM

PM

eventuel e zwembad kazerne

Tobel 4: Samenvottend overzicht von mootregelen en finonciële effecten von deze moatregelen.

Toelìchting op de tobel:
*= Herzien van het oct¡vite¡tenoanbod door middel von stimuleren deelnome en/oÍ verplaatsen, inkrimpen en overdrogen von

oct¡v¡te¡ten. tn de tobel is een opbrengst geroomd, die met de huidig beschikbore informatie als hoolbaor beschouwd kon worden. Het

definitieve resultaat kan pos no verdere uitwerk¡ng/onderzoek geroomd worden als alle personele consequenties bekend zijn. In de

bezuiniging is niet opgenomen de mogelijke besporing door act¡vite¡ten over te dragen øan verenig¡ngen.

**= Voor het leszwemmen is hier de var¡ant opgenomen von inkrimpen von het terugdr¡ngen von het oanbod, omdot het op d¡t

moment onzeker ¡s of het opvoeren vøn het aantal lessen hoolbaqr is. Ook een combinotie von groe¡ von deelnqme en ¡nkr¡mpen van

uren ¡s mogel¡jk.

Nieuwe ontwikkelingen, die de concurrentie met het zwembad De lJzeren Man doen toenemen, zijn een

concreet risico voor de zwembadexploitat¡e. Zo levert de realisering van het dagstrand 'Blauwe Meer' een
geschat exploitatierisíco op van ca. € 35.000 per jaar. Ondanks het feit dat er geen concrete plannen voor het

zwembad op het Kazerneterrein zijn dienen eventuele ontwikkelingen in samenhang te worden bezien met
de exploitatierisico's van het zwembad De lJzeren Man.
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De in 2015 doorgevoerde vermindering van de exploitatiebijdrage ad € 276.885 (- 43 %l aan het zwembad De

lJzeren Man is op termijn - met behoud van de activiteiten - potentieel mogelijk door het treffen van
optimaliseringsmaatregelen en het bereiken van extra exploitatievoordelen door:

. een geintensiveerde samenwerking met verenigingen en derden partijen,

. extra inkomsten, bezoekers en opbrengsten door uitvoering van het marketingplan,
¡ nieuwe inkomsten / opbrengsten uit het aanbieden van nieuwe producten.

Een sluitende exploitatie per 2024 is haalbaar indien de te bereiken extra exploitatievoordelen (PM posten)

ca. € 20.000,- hoger zijn dan de implementatiekosten. Hierbij is dan geen rekening gehouden met de te
verwachten negatieve gevolgen van het dagstrand.

De snelheid waarmee de verminderde exploitatiebijdrage is doorgevoerd staat niet in verhouding met de
termijn waarop de kostenreducties en de extra inkomsten gerealiseerd kunnen worden. Er is meer tijd nodig
omdat aan veel van de voorgestelde maatregelen personele consequenties en/of ingrijpende
roosterveranderingen verbonden zijn. Met uitzondering van het wijzigen van de cao vergen de overige
maatregelen een termijn van drie tot vier jaar. Meer realistisch is om de vermindering van de

exploitatiebijdrage hand in hand te laten verlopen met de mogelijkheden (zie tabel 4, onderste regel).

Een structurele groei van het -niet recreatieve- zwembadbezoek ten opzichte van 2Ot4 met 10% (13.500

extra bezoeken) binnen de categorieën vrij zwemmen, doelgroepen en leszwemmen kan zorgen voor extra
weerstandsvermogen binnen de zwembadexploitatie. Het project Swim2Play kan leiden tot ca. L2.000 extra
bezoeken.

Stichting Zwembad de lJzeren Man staat voor een forse opgave maar heeft er vertrouwen in dat de
voorgestelde maatregele n succesvol uitgevoerd ku nnen worden.
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