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Onderwerp

Subsidie 2019 Stichting Zwembad De llzeren Man

Voorstel

1. Aan Stichting Zwembad De lJzeren Man voor het jaar 2019, conform bijgevoegde
concept beschikking, de volgende subsidies te verlenen:
a. een exploitatiesubsidie van maximaal€ 336.788,-;
b. een subsidie voor de uitvoering van Swim2Play van maximaal € LLB.B22,-;
c. een subsidie voor het verenigingsgebruik van maximaal€ 167.000,-.

2. Op basis van artikel 11, lid 4 van de'Subsidieregeling Professionele Instellingen
Weert 2Ol7' te bepalen dat de algemene reserve van Stichting Zwembad De lJzeren
Man in 2019 maximaal20o/o van de begrote inkomsten in 2019 (exclusief
gemeentelijke subsidie) mag bedragen.

3. In te stemmen met de door de Stichting Zwembad De lJzeren Man voorgestelde
tarieven voor 2019.

Inleiding

Stichting Zwembad De lJzeren Man ontvangt van de gemeente jaarlijks diverse subsidies
voor de exploitatie van het zwembadcomplex en de uitvoering van specifieke activiteiten.
De stichting dient hiervoor jaarlijks een subsidieaanvraag in, zo ook voor het jaar 2019.

Per 1 januari 2019 is de wetgeving betreffende btw op sportactiviteiten gewijzigd. Deze
wetswijziging resulteert in een herijking van de demarcatie in onderhoudstaken tussen
gemeente en stichting en de bijbehorende geldstroom. Om deze reden wordt in 2019, in
tegenstelling tot voorgaande jaren, (vooralsnog) geen subsidie voor groot onderhoud
verleend aan het zwembad.
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Beoogd effect/doel

Stichting Zwembad De lJzeren Man de mogelijkheid bieden activiteiten uit te voeren door
het verlenen van een exploitatiesubsidie, een subsidie voor Swim2Play en een subsidie
verenigingsgebruik voor het jaar 2019.

Argumenten

1.1 De ingediende aanvraag votdoet aan de indieningsvereisten uit de Subsidieregeling
Professionele Instellingen Weert 20 1 7.

Stichting Zwembad De lJzeren Man heeft tijdig de subsidieaanvraag ingediend. Ook is
voldaan aan de indieningsvereisten die zijn vastgelegd in artikel 6 van de'Subsidieregeling
Professionele Instellingen Weert 2OL7'. De wettelijke grondslag voor de subsidie is
gebaseerd op deze subsidieregeling.

1.2 Voor de uit te voeren activiteiten is de stichting afhankelijk van deze subsidies.
De stichting kan zonder gemeentelijke subsidie zwembad De lJzeren Man (inclusief de

waterskibaan) niet exploiteren.

Exoloitatiesubsidie
De exploitatiesubsidie is de gemeentelijke bijdrage in het jaarlijkse tekoft op de totale
zwembadexploitatie (inclusief waterskibaan). De maximale hoogte van deze bijdrage is

vastgelegd in dc gcmeentelijke (meerjaren)begroting. Voor 2019 is hierin een bedrag van
€ 336.788,- opgenomen. Het verwachte tekort van het zwembad voor 2019 is geraamd op
€ 366.052,-. Dit is hoger dan de maximaal door de gemeente te verlenen subsidie. Voor
dekking van dit tekoft kan het zwembad haar algemene reserve aanspreken'
Ten aanzien van de ingediende begroting van het zwembad wordt opgemerkt dat de

fi¡arrciële gevolgen naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving betreffcndc btw op
sportactiviteiten momenteel niet volledig inzichtelijk zlJn. Hlerdoor is het van belang bij de
verlening uit te gaan van de maximale subsidie (zie kanttekeningen en risico's).

Subsidie voor Swim2Play
Voor deze activ¡teit geldt de afspraak dat de kosten volledig worden gedekt door de
gemeente. De subsidie voor Swim2Play wordt daarom aparL verleend. Zo blijft de

omwikkeling van deze kosten ook apart inzichtelijk. Swim2Play is een programma voor de

scholen voor primair onderwijs en de Wijnberg (speciaal onderwijs) gericht op het
bevorderen van de zwemveiligheid van kinderen. Via Swim2Play vindt ook monitoring
plaats van de zwemvaardigheid van de kinderen (diploma's). Waar nodig worden samen
met de scholen interventies gepleegd om het volgen van reguliere zwemles te bevorderen.
De maximale subsidie is gelijk aan de door het zwembad begrote en goedgekeurde

kosten. Voor 2019 is dit een bedrag van € 118.822'-'

Subsid ie veren igingsgebru ik
Voor de huur van het zwembad door de verenigingen geldt de afspraak dat de gemeente

een aparte subsidie verleent aan het zwembad. De hoogte van deze subsidie is het
verschil tussen het maatschappelijke tarief dat de verenigingen betalen (bepaald door de
gemeente) en het kostendekkende tarief. Tot 2017 betaalde de gemeente deze subsidie
aan de verenigingen. In het nieuwe subsidiebeleid, dat 1 januari 2077 in werking is

getreden, is ervoor gekozen deze subsidie te betalen aan het zwembad. De maximale
hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van de verwachte huur van het zwembad
door de verenigingen, vermeerderd met een extra marge, zodat het subsidiebedrag ook
bij de huur van extra uren door de verengingen nog toereikend is. Voor 2019 is dit een
bedrag van € 167.000,-.
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2.1 De spelregels voor het bepalen van de maximale reserve zijn veranderd.
Sinds het subsidiejaar 2018 is voor de subsidieverlening aan Stichting Zwembad De
IJzeren Man de 'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2O!7' van toepassing.
Hierin is bepaald dat de algemene reserve maximaal 2oo/o van de vastgestelde
jaarsubsidie mag bedragen. Dat zou in het gevalvan de stichting €77.648,80 betekenen.
Bij het zwembad is tot op heden gekozen voor een andere berekening van de maximale
stand van de algemene reserve, namelijk: 2Oo/o vãn de begrote inkomsten, exclusief
gemeentelijke subsidie. Deze berekening leidt tot een hogere maximale stand. Hiervoor is
gekozen omdat de zwembadexploitatie meer onzekere factoren kent dan de exploitatie
van de activiteiten van de andere professionele instellingen. Er is dan een hogere
algemene reserve nodig om financiële risico's op te vangen. Voorgesteld wordt deze
afwijkende berekening ook in 2019 voortte zetten. Artikel 11, lid 4 van de
'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017' biedt de mogelijkheid om dit te
doen. De stand van de algemene reserve van het zwembad was per 31 december 20L7
€ 2O9.662,-.

3.1 De voorgestelde tarieven zijn grotendeels geïndexeerd en geven geen aanleiding tot
opmerkingen.
Volgens afspraak met het zwembad dient de gemeente in te stemmen met de tarieven
voor doelgroepen, leszwemmen en verenigingsgebruik. De verhogingen die zijn
doorgevoerd zijn beperkt. Het totaaloverzicht tarieven is opgenomen in bijlage 3 van de
Toelichting op de begroting 2019 & tarieven 2019, die deel uitmaakt van de
subsidieaanvraag voor het jaar 2019.

Kanttekeningen en risico's

Wetswijziging verruiming btw vrijstelling sooft
Per l januari 2019 is de wetgeving betreffende btw op sportactiviteiten gewijzigd. Dit
heeft gevolgen voor de Stichting Zwembad De lJzeren Man. De financiële omvang hiervan
is momenteel niet inzichtelijk. Er zijn gesprekken met de belastingdienst gaande.
Deze wetswijziging resulteert in een herijking van de demarcatie in onderhoudstaken
tussen gemeente en stichting en de bijbehorende geldstroom.
Wanneer op beide onderdelen de financiële gevolgen inzichtelijk zijn, wordt beoordeeld
welk effect dit heeft op de exploitatiesubsidie. Op basis hiervan wordt de begroting van
het zwembad aangepast en kan besloten worden om de bevoorschotting, zoals vastgelegd
in deze beschikking, tussentijds aan te passen. Hierover wordt dan een afzonderlijk
voorstel aan uw college voorgelegd.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Exploitatiesu bsidie
De maximale subsidie van € 336.788,- is gelijk aan het in de gemeentelijke begroting
2019 opgenomen bedrag (grootboek 5300000 en kostencategorie 6421000).

Subsidie Swim2Plav
De maximale subsidie van € 118.822,- pasl binnen het budget van € 119.025,- dat is
opgenomen in de begroting 2019 (grootboek 5300000 en kostencategorie 6427Ot4).

Su bsid ie veren igin gsgebru ik
De maximale subsidie van € 167.000,- is gelijk aan het budget dat is opgenomen in de
begroting 2019 (grootboek 5300000 en kostencategorie 64210t6).
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Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

De verleende subsldle over het Jaar 2019 wordt in 2020 vastgesteld. Stichtirtg Zwerrtbad
De lJzeren Man dient hiertoe vóór 1 mei 2020 een aanvraag tot vaststelling van de
subsidie 2019 in, vergezeld van een inhoudelijk en financieeljaaruerslag.
Daarnaast komt er gedurende het jaar 2019 op basis van de managementrapportages die
tussentijds worden opgesteld inzicht in de financiële situatie.
Er is een periodiek overleg tussen de gemeente en de Stichting Zwembad De lJzeren Man

Gom mu n icatie/ pa rticipatie

Stichting Zwembad De lJzeren Man middels bijgevoegde conceptbeschikking op de hoogte
brengen van uw besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:
Lusan Korten, adviseur team Vastgoed
Cisca van der Kraan, beleidsadviseur afdeling OCSW
Patricia Vos, financieel adviseur

Extern:
Yvonne Botden, directeur zwembad De IJzeren Man

Bijlagen:

1. Aanvraag subsidieverlening voor het jaar 2019 ingediend door Stichting Zwembad De
IJzeren Man
2. Concept beschikking subsidieverlening 2019
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