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Geacht bestuur,
Met deze brief informeren wij u over het vervolg van de evaluatie van de herziening van
het subsidiestelsel vrijwilligersorganisatie en ons besluit hierover.

Aanleiding
In november 2076 heeft de raad nieuw beleid vastgesteld voor de subsidies aan
vrijwilligersorganisaties en de tarieven voor de sportaccommodaties. Hierdoor zijn met
ingang van 2oI7 de tarieven voor de huur van het zwembad voor de zwemvereñigingen
verhoogd en geldt voor het geven van de zwemlessen het kostendekkende tarief
(wegvallen subsidie). U heeft toen aangegeven dat deze wijzigingen voor u leiden tot
knelpunten. De raad heeft ons college verzocht dit nader te oñdelzoeken bij een

evaluatie.

Evaluatie 2O17

In 20L7 ís het beleid geëvalueerd op basis van knelpunten die door verenigingen waren
aangegeven. Toen is ook gesproken met uw vereniging. Op grond van deze evaluatie

hebben wij besloten om voor het vervallen van de subsidie voor de huur van het zwembad
voor zwemlessen een langere fasering toe te passen. Ook is besloten om in 2018 nader
onderzoek te doen naar de financiële gevolgen van het nieuwe beleid voor uw vereniging
op de lange termijn.

Nader onderzoek 2018

In 2018 hebben wij naast overleg met uw vereniging ook opnieuw onderzocht of

de

tarieven voor de badhuur in Weert aansluiten bíj de tarieven in de regio. Dit was een
uitgangspunt bij de herziening van het stelsel. Tot slot hebben wij de keuze voor het
toepassen van het kostendekkende tarief voor de zwemlessen opnieuw beoordeeld.
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Besluit

Op grond van de resultaten van het nader onderzoek hebben wij in onze vergadering van
29 januari 2019 het volgende besloten:

tarieven voor de huur van het zwembad voor de reguliere
activiteiten worden met ingang van l januari 20L9 verlaagd. Het tarief varl voor de
herziening (2016) wordt weer toegepast, verhoogd met de 'reguliere indexeringen'
voor de jaren 20L7,2018 en 2079;
voor ds badhuur voor de zwemlessen van uw vereniging wordt niet meer het
kostendekkencle gehanteerd, maar een apart maatschappelijk tarief, voorlopig voor de
jaren
2021 beoordelen wij of dit wordt voortgezet. Het is van
-belang2019, 2020 en 2021.In
dat er bij deze activiteit sprake blijft van een goede balans tussen de belangen
van uw vereniging en het zwembad (geen onevenredige concurrentie).

- de maatschappelijk
-

Tarieven vanaf 2019
Bovenstaand besluit leidt tot de volgende door u te betalen huurtarieven:
Tarieven

2019

25-meterbad regulier

€ 38,80

instructiebad regulier

€.23,32

25-meterbad zwemles

€ 79,00
€ 4L,L6

instructiebad zwemles

20zfJ
€ 39,38
€ 23,67
€ 80,86

€ 41,83

202L
€ 39,97
€ 24,02
€ 82,36
€ 43,01

Bij dc bcrekening van detarieven voorde jaren 2020 en 2021 is uitgegaan van:
Indexering van de maatschappelijke tarieven met 1,5olo per jaar.
Indexerlng van de kostendekkende tarieven met 2,5olo per jaar'
De hoogte van de indexeringen van 2020 en 2O2L zijn nog niet vastgesteld. De tarieven
in dezelaren kunnen hierdoor ln lichte mate afwijken van de tarieven in bovenstaande
tabel.

-

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Cisca van der Kraan'
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 63 en per e-mail op
c.vander. kraa n@weert, nl
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