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Onderwerp

Subsidie 2018 Stichting Zwembad de Ilzeren Man.

Voorstel

1. Een subsidie voor bouwkundig huurdersonderhoud direct vast te stellen op € 67.000,-,
conform bijgevoegde concept beschikking.

2. Voor het jaar 2018 een subsidie voor het verenigingsgebruik van het zwembad van
maximaal € 160.800,- te verlenen, conform bijgevoegde concept beschikking,

Inleiding

Sedert 2015 staat er een opknapbeurt van de entree van het zwembad gepland. Deze
plannen worden in dit voorjaar tot uitvoering gebracht en behelzen grofweg de aanpassing
van de hal, inclusief maatregelen klimaatbeheersing, renovatie van de toiletten en
aanpassing elektrische installatie.

In november 2016 heeft de gemeenteraad de nota "Herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties" en de bijbehorende en gelijknamige bijlagenota vastgesteld.
Destijds is besloten om de subsidieverlening voor gebruik van het zwembad door
verenigingen te laten verlopen via het zwembad en niet meer via de vereniging.
Stichting Zwembad de lJzeren Man brengt bij de gebruikers het maatschappelijk tarief in
rekening. Het verschil tussen het kostendekkende tarief en het maatschappelijke tarief
wordt door de gemeente bijgedragen in de vorm van een subsidie aan Stichting Zwembad
de lJzeren Man.

Beoogd effect/doel

Subsidie aan Stichting Zwembad de lJzeren Man te verstrekken voor uitvoering van
bouwkundig huurdersonderhoud en het verenigingsgebruik.
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Argumenten

1.1 De bouwkundige werkzaamheden zijn opgenomen in het meerjarenonderhaudsplan
van het zwembad,
Bij de behandeling van de gemeentebegroting 2015 is dit bedrag al beschikbaargesteld
via de vervangingsinvesteringen. Het bedrag is echter, in afwachting van feitelijke
uitvoering, nog niet als subsidie verstrekt aan het zwembad.

1.2 Modernisering van de entreehal van het zwembad past binnen de eerdere
modernisering van andere delen van het gebouw en het buitenbad.
Na een grootschalige renovatie van het binnenzwembad inclusief de horeca in 2011 en de

komst van de waterskibaan in 2014 is het interieur van het entreegedeelte van het
complcx gedateerd. Naast het esthetisch verfraaien van het interieur zal ook de routing
naar de kleedfaciliteiten, horeca en ligweide efficiënter worden ingedeeld. Ook zal er een
kwaliteitsslag gemaakt worden ten aanzien van de bruikbaarheid voor zowel personeel als

bezoekers.

2.1 Door de subsidie te verlenen wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe subsidiebeleid.
Voor het jaar2OlT is de subsidie aan Stichting Zwembad de llzeren Man voor het gebruik
van het zwembad door zwemverenigingen gelijktijdig verleend met de verlening van de

exploitatiesubsidie en de onderhoudssubsidie. Op 19 december 2017 heeft uw college
besloten om voor 2018 subsidie te verlenen aan Stichting Zwembad de Ilzeren Man.

Hierin is de subsidie voor het gebruik van het zwembad door zwemverenigingen niet
meegenomen. Dit omdat dc maatschappelijke tarieven en hiermee de hoogte van de

subsidie pas konden worden bepaald na besluitvorming over de evaluatie van het
subsid iebeleid.

Kanttekeningen en risico's

Het werkelijkaantal afgenomen uren in 2OI7 is doorgerekend naar 2018. Hieruit blijkt dat
bij afname van een gelijk aantal uren als in2OI7 het begrote budget van € 160.800,-
maar net toereikend is. Er is dus maar weinig 'marge' als de verenigingen in 2018 meer
uren afnemen, Het is niet redelijk het financiële risico hiervan bij het zwembad te leggen.
De l¡etaling van de subsidie aan het zwembad vindt plaats op basis van de werkelijk
afgenomen uren per kwartaal, Na het derde kwartaal kan goed worden ingeschat of het
begrote budget toereikend is. Als dit niet het geval is, dan zal een voorstel voor een
aanvullende subsidieverlening aan uw college worden voorgelegd.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Subsidie bouwkundig onderhoud entree zwembad
De modernisering van de entreehal wordt betaald uit de reserves huurdersonderhoud van
het zwembad. Het bedrag van € 67.000,- voor bouwkundig huurdersonderhoud is

beschikbaar vanuit het daarvoor bestemde krediet Bouwkundig onderhoud zwembad
(P530 1 s723).

Su bsl d I e veren i g i n gsgeb ru i k
In de begroting 2018 van de gemeente is rekening gehouden met een subsidie
voor het verenigingsgebruik van het zwembad van € 160.800,- (grootboek 5300000 en

kostencategorie 6421016). De voorgestelde subsidieverlening van maximaal € 160.800,-
kan binnen de begroting 2018 worden opgevangen.
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Uitvoering/evaluatie

Subsidie bouwkundig onderhoud entree zwembad
Er is afstemming met het zwembad over de wijze van uitvoering

Su bsi d ie veren ig i ngsgeb ru i k
De subsidie voor het gebruik van het zwembad wordt achteraf vastgesteld. Deze
vaststelling vindt plaats op basis van door de Stichting Zwembad de lJzeren Man
inged iende kwartaaloverzichten.

Communicatie/ participatie

Het zwembad ontvangt een subsidiebeschikking.

Overleg gevoerd met

Intern:
Cisca van der Kraan, beleidsadviseur OCSW
Patricia Vos, financieel adviseur

Extern:

Yvonne Botden, directeur stichting Zwembad de lJzeren Man

Bijlagen:

Concept su bsidiebesch ikking
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