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Onderwerp

Vaststelling subsidies 2018 Stichting Zwembad De lJzeren Man

Voorstel

1. De exploitatiesubsidie 2018 aan Stichting Zwembad De lJzeren Man vast te stellen op
€ 366.052,- conform bijgevoegde conceptbeschikking;

2. De subsidie voor Swim2Play 2018 aan Stichting Zwembad De lJzeren Man vast te
stellen op € 101.198,- en een bedrag van € 13.802,- terug te vorderen conform
bijgevoegde conceptbesch ikking ;

3. De subsidie voor hetverenigingsgebruik 2018 aan Stichting Zwembad De lJzeren Man
vast te stellen op € 153.023,93 conform bijgevoegde conceptbeschikking.

Inleiding

Aan Stichting Zwembad De lJzeren Man (het zwembad) zijn voor het jaar 2018 de
volgende subsidies verleend:
a. Exploitatiesubsidie van maximaal € 366.052,-.
b. Subsidie voor Swim2Play van maximaal € 115.000,-.
c. Subsidie voor gebruik door de zwemverenigingen van maximaal € 160.800,-.

Deze subsidies moeten nog worden vastgesteld. Voor de subsidie a en b dient het
zwembad een aanvraag in te dienen. Voor c is dit niet nodig. Vaststelling kan plaatsvinden
zonder aanvullende gegevens van het zwembad. De aanvraag voor de vaststelling van de
subsidies a en b is ontvangen en voldoet aan de gestelde eisen. De subsidies a t/m c voor
het jaar 2018 kunnen daarom worden vastgesteld.

Beoogd effect/doel

Het vaststellen van de aan het zwembad verleende exploitatiesubsidie, subsidie
Swim2Play en subsidie voor het verenigingsgebruik voor het jaar 2018.
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Argumenten

1.1. Het zwembad heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen

Het zwembad heeft in 2018 voldaan aan de aan deze subsidie verbonden algemene en

specifieke verpl ichtingen.

i.2. Op grond van het gerealiseerde exploitatieresultaat kan de exploitatiesubsdte
worden vastgesteld op € 366.052,-.

Voor het jaar 2018 is aan het zwembad een exploitatiesubsidie verleend ter hoogte van
het door het zwembad begrote tekort op de exploitatie van € 366.052,-. De verleende
subsidie is de maximale subsidie.
Het daadwerkelijke tekort was in 2018 € 35.58U,- hoger dan het begrote tekort. Het
zwembad heeft dit conform de subsidiebeschikking ten iaste gebracht van haar Aigemene
reserve. De stand van de Algemene reserve is hierdoor afgenomen naar € I74.O82,-.
Hogere totale inkomsten van circa € 53.500,- en hogere uitgaven van circa € 89.000,-
leiden tot voornoemd resultaat. De hogere inkomsten zijn in hoofdzaak toe te schrijven
¿¿rr tle wdnìte zúnler van 2018, waardoor fors meer recreatieve bezoekers werdcn
genoteerd dan verwacht. Dat het jaar desondanks is afgesloten met een neqatief resultaat
hangt samen met de tijdelijke sluiting van het binnenbad in de maand september 2018.
Flet 25-meterbad is toen enkele dagen dicht gcwccst cn hct rccrcaticbad 3 wel<en. Dit was
noodzakelijk omdat bij een inspectie corrosie was geconstateerd die leidde tot
veiligheidsrisico's. Het herstel leidde tot extra uitgaven van € 83.231,- en een geschat

verlies aan inkomsten van € 35.904,- (raming).

2.L. Het zwembad heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen

Het zwembad heeft in 2018 voldaan aan de aan deze subsidie verbonden algemene en

specifieke verplichtingen.

2.2. Op grond van de gerealiseerde kosten kan de subsidie voor Swim2Play worden
vastgesteld op € 101.198,-.

De hoogte van de verleende subsidie 2018 voor Swim2Play is gebaseerd op de door het
zwembad begrote kosten. Deze waren in 2018 €83.767,- voorde lessen en € 29.000,-
voor het vervoer. Totaal € 1t2.767,-. Deze kosten zijn begroot op basis van de verwachte
deelname. Omdat deze geen 100% was, is het verleende subsidiebedrag verhoogd naar
€ 115.000,-. Dit om ruimte te bieden voor 100o/o deelname door de scholen. De werkelijke
kosten bedroegen in 2018: €73.693,- voor de lessen en € 27.505,- voor het vervoer.
Totaal€ 101.198,-. De subsidic kan op dit bedrag worden vastgesteld.

3.1. Het zwembad heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen

Het zwembad heeft in 2018 voldaan aan de aan deze subsidie verbondcn algemene
verplichtingen,

3.2. Op grond van het door de verenigingen gerealiseerde gebruik kan de subsidie voor
het verenigingszwemmen worden vastgesteld op € 153.023,93.

Het zwembad brengt bij de verenigingen een maatschappelijk tarief in rekening voor
gebruik van het zwembad. De gemeente betaalt via de subsidie het verschil tussen het
maatschappelijke en kostendekkende tarief aan het zwembad. De maximale hoogte van
de subsidie wordt door de gemeente berekend op basis van het verwachte maximale
aantal uren gebruikvan de zwemverenigingen. Hierbij wordt enige marge (extra uren)
meegenomen. Voor 2018 leidde dit tot een maximale subsidie van € 160.800,-. Het
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werkelijke aantal gebru¡ksuren was in 2018 iets lager dan in 2017. Dit komt overeen met
een subsidie van € 153.023,93.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Ex ploitatiesu bsid ie 20 1 I
De exploitatiesubsidie wordt vastgesteld conform het verleende bedrag van € 366.062,-.
Dit bedrag is in 2018 volledig betaald via voorschotbetalingen en ten laste gebracht van
grootboeknummer 5300000 Zwembad De Ilzeren Man, kostencategorie 6421000
Subsidies aan marktproducenten. Er hoeft geen betaling of terugbetaling plaats te vinden.

Subsidie Swim2Play 20 1B
De subsidie wordt vastgesteld op € 101.198,-. Dit is € 13.802,- lager dan de verleende
subsidie van € 115.000,-. De verleende subsidie is volledig uitbetaald via
voorschotbetalingen en ten laste gebracht van grootboeknummer 5300000 Zwembad De
IJzeren Man, kostencategorie 642LOt4 Subsidie Swim2Play. Het zwembad dient daarom
een bedrag van € 13.802,- terug te betalen. Dit komtten gunste van het
rekening resu ltaat 20 19.

Su bsid ie veren ig i ngsgeb ru i k 20 1 I
De subsidie wordt vastgesteld op € 153.023,93. Betaling heeft niet plaatsgevonden van
voorschotten maar op basis van het werkelijke aantal gerealiseerde gebruiksuren per
kwaftaal, na elk kwartaal ingediend door het zwembad. Er hoeft derhalve geen betaling of
terugbetaling plaats te vinden. In de begroting 2018 van de gemeente was op
grootboeknummer 5300000 Zwembad De IJzeren Man, kostencategorie 642t1t6 Subsidie
verenigingsgebruik zwembad, een subsidiebudget van € 160.800,- beschikbaar. Het
verschil met de definitieve subsidie bedraagt €7.776,07. Dit bedrag is ten gunste van het
rekeningresultaat 2018 gekomen.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Stichting Zwembad De lJzeren wordt door bijgevoegde conceptbeschikking op de hoogte
gebracht van uw besluit en de wijze waarop terugbetaling van het bedrag van € 13.802,-
dient plaats te vinden.

Com m u n icatie/ pa rticipatie

Stichting Zwembad De lJzeren Man wordt door bíjgevoegde conceptbeschikking op de
hoogte gebracht van uw besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:

Patricia Vos, financieel adviseur.
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Extern

Mevr. Y. Botden, dircctcur Stichting Zwembad De Ilzeren Man

Bijlagen:

Aanvraag tot vaststelling van de exploitatiesubsidie en de subsidie Swim2Play voor het
jaar 2018;
Conceptbeschikking subsidievaststellinq 2018.
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