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Subsidievaststelling 2017 Stichting Zwembad De IJzeren Man.

Voorstel
1. De exploitatiesubsidie 2Ot7 aan Stichting Zwembad De lJzeren Man vast te stellen

op € 388.244,-, conform bijgevoegde conceptbeschikking.
2. De subsidie voor het verenigingsgebruik van het zwembad 2017 vast te stellen op

€ 156.422,98, conform bijgevoegde conceptbeschikking.
3. De onderhoudssubsidie 2077 aan Stichting Zwembad De lJzeren Man vast te

stellen op € 175.038,-, conform bijgevoegde conceptbeschikking.

Inleiding
Exploitatiesubsidie
Op 26 januari 2OL7 is aan Stichting Zwembad De lJzeren Man voor het jaar 2017 een
exploitatiesubsidie verleend van maximaal € 388.244,-. De Raad van Toezicht van
stichting Zwembad De lJzeren Man heeft een aanvraag tot vaststelling van de
exploitatiesubsidie over het jaar 2017 ingediend. De aanvraag is vergezeld van
jaarstukken en treft u aan in de bijlage.
Er is sprake van een positief resultaat (inclusief exploitatiesubsidie) van € 7.180,- op de
exploitatie van het zwembad en een negatief resultaat van € 8.495,- op de exploitatie van
de waterskibaan. De exploitatiesubsidie heeft uitsluitend betrekking op de exploitatie van
het zwembad.
Het aantal recreatieve bezoekers in2Ot7 bedroeg 152.118. Een stijging ten opzicht van
het recreatieve bezoekersaantal in 2016 (150.929). Het totaal aantal bezoekers is
daarentegen gedaald van 253.216 in 2016 naar 251.952 in 2Ot7.

S u bsi d ie veren ig i n gsge bru i k
De subsidieverlening voor het gebruik van het zwembad door verenigingen verloopt via
het zwembad. 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 de stichting.
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Op 26 januari 2Ot7 is aan de stichting voor het jaar 2OL7 een subsidie voor het gebruik
van het zwembad door zwemverenigingen verleend van maximaal € 175.000,-.

Onderhoudssubsidie
Voor de uitvoering van huurderonderhoud door de stichting Zwembad De lJzeren Man,
verstrekt de gemeente subsidies aan de stichting. Dit op basis van door de stichting op te
stellen meerjarenramingen voor onderhoud en vervanging. Op 26 januari 2OL7 is aan de

stichting voor het jaar2OIT een onderhoudssubsidie verleend van maximaal € 175.038,-,
te weten € !54.227,- voor technische installaties en € 20.811,- voor onderhoud gebouw.

De subsidie voor inventaris, ad € 10.000,-, is opgenomen in de exploitatiesubsidie.

Beoogd effect/doel
Het vaststellen van de exploitaticsubsidie, de subsidie voor het verenigingsgebruik en de

onderhoudssubsidie voor het subsidiejaar 2017.

Argumenten
1.1 Er is een aanvraag totvaststelling van de exploitatiesubsidie 2017 ingediend.
De Raad van Toezicht van Stichting Zwembad De llzeren Man heeft de jaarrekening en

het inhoudelijk jaarverslag 2077 bij de aanvraag tot subsidievaststelling aangeboden.
De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van een

onafhankelijke accountant. Deze stukken zijn getoetst en akkoord bevonden.

1.2 De Stichting Zwembad De lJzeren Man heeft voldaan aan hetgeen is vermeld in de
beschikking subsidieverlening 2017 en de daarbij behorende uitvoeringsovereenkomst.
In de uitvoeringsovereenkomsttussen de gemeente Weert en de Stichting Zwembad De

IJzeren Man, period e l-t-2017 t/m 37-12-2OL7 , zijn uitgangspunten ten behoeve van de

te leveren prestaties en inspanningen opgenomen. Tevens zijn in de uitvoerings-
overeenkomst bijzondere voorwaarden opgenomen. Hieraan is voldaan, waardoor de

subsidie kan worden vastgesteld.

1.3 Het gerealiseerde overschot op de exploitatie van het zwembad valt binnen de
afspraak die is vastgetegd in de bij de beschikking subsidieverlening 2017 behorende
u i tvoe ri n gsove reen ko mst.
Ten aanzien van het exploitatieresultaat is in de uitvoeringsovereenkomst tussen de

gemeente en de stichting vastgelegd dat als er sprake is van een exploitatieoverschot, de

stichting mag reserveren. Van het overschot is minimaal 80o/o toegevoegd aan de

Algemene reserve van de stichting. Het restant van het overschot is toegevoegd aan de

Bestem m in gsrese rve "verhog i n g attra ctiewaa rde".
De stand van de Algemene reserve mag maximaal 2Oo/o van de begrote inkomsten in 2O77

(exclusief subsidie) bedragen. Hieraan is voldaan.

2.1 De Stichting Zwembad De lJzeren Man heeft voldaan aan hetgeen is vermeld in de

beschikktng subsidievertening 2017 en de daarbij behorende uitvoeringsovereenkomst.
De subsidieverlening voor het gebruik van het zwembad door verenigingen verloopt via

het zwembad. Aan de afspraken, opgenomen onder 4.2.3 van de uitvoeringsover-
eenkomst tussen de gemeente en de stichting, heeft de stichting voldaan.

3.1 De Stichting Zwembad De lJzeren Man heeft voldaan aan hetgeen is vermeld in de

beschikking subsidieverlening 2017 en de daarbij behorende uitvoeringsovereenkomst.
De subsidies voor het huurderonderhoud is door de stichting ondergebracht in hiervoor
bestemde voorzieningen. Hiermee is voldaan aan hetgeen is vermeld in de beschikking en

de daarbij behorende uitvoeringsovereenkomst, waardoor de subsidie kan worden
vastgesteld.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.
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Financiële, personele en juridische gevolgen
Ex pl o ita ti esu bsi d ie 2 0 1 7
De exploitatiesubsidie wordt vastgesteld conform het verleende subsidiebedrag van
€388.244,-. Het bedrag is volledig uitgekeerd in voorschotten en ten laste gebracht van
grootboeknummer 5300000 Zwembad De lJzeren Man / kostencategorie 6421OOO
Subsidies aan marktproducenten. Derhalve hoeft er geen nabetaling of terugvordering
plaats te vinden.

Conform de uitvoeringsovereenkomst is het positieve resultaat op de exploitatie van het
zwembad voor 80o/o (€5.744,-) toegevoegd aan de Algemene reserve van de stichting en
voor 2Oo/o (€ 1.436,-) toegevoegd aan de Bestemmingsreserve "Verhoging
attractiewaarde". Het negatieve resultaat op de waterskibaan (€ 8.495,-) is volledig ten
laste gebracht van de algemene reserve, zoals vermeld in de uitvoeringsovereenkomst.
De algemene reserve is per saldo afgenomen met € 2,751,-. De stand van de Algemene
reserve van het zwembad bedraagt op 31 december 2Ot7 € 209.662,-.

Su bsidie veren igi n gsgebru i k 20 7 7
voor het verenigingsgebruik is een subsidie verleend van maximaal € 175.000,-.
Aan de stichting zijn voorschotten uitgekeerd op basis van door de stichting ingediende
kwaftaalfacturen. In totaal voor een bedrag van € 156.422,98. Dit bedrag is ten laste
gebracht van grootboeknummer 5300000 Zwembad De lJzeren Man / kostencategorie
642tOI6 Subsidie verenigingsgebruik zwembad.
De subsidie voor het verenigingsgebruik wordt vastgesteld op € 156.422,98.
Derhalve hoeft er geen nabetaling of terugvordering plaats te vinden.

Onderhoudssu bsid ie 20 7 7
De onderhoudssubsidie wordt vastgesteld conform het verleende subsidiebedrag van
€ 175.038,-. Het bedrag is volledig uitgekeerd in voorschotten en ten laste gebracht van
de beschikbaar gestelde vervangingsinvesteringen. Derhalve hoeft er geen nabetaling of
terugvordering plaats te vinden.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Er is een periodiek overleg tussen de gemeente en de Stichting Zwembad De IJzeren Man

Com mu n icatie/ participatie
De Raad van Toezicht van stichting Zwembad De IJzeren Man door middel van
bijgevoegde conceptbeschikking op de hoogte brengen van uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intern:
Cisca van der Kraan, beleidsadviseur OCSW
Marie-Lou Rosbergen, juridisch beleidsadviseur
Patricia Vos, financieel adviseur

Extern:
Mevr. Y. Botden, directeur Zwembad de lJzeren Man

Bijlagen:
1. Aanvraag tot vaststelling van de exploitatiesubsidie over het jaar 2Ol7
2. Concept beschikking subsidievaststelling 2017
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