
GEMEENTE vyEERT

Stichting Zwembad De lJzeren Man
T.a.v. de Raad van Toezicht
Geurtsvenweg 1

6006 SN WEERT

Weert, 3 I JAll. 2019

Geachte Raad van Toezicht,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Weeft. Hiermee vraagt u ons
om subsidie voor het jaar 2019. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Exploitatiesubsidie
Wij verlenen u voor het jaar 2019 een exploitatiesubsidie van maximaal € 336.788,-

Subsidie Swim2Play
Wij verlenen u voor de uitvoering van het programma Swim2Play in 2019 een subsidie
van maximaal € 118.822,-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Reg u I i er ba si sonderw ijs
-leskosten € 85.733,-
-vervoerskosten € 32.155,-

Onderwerp
Ons kenmerk

De Wijnberg
-leskosten
-vervoerskosten

Totaal
-leskosten
-vervoerskosten

Subsidieverlening 2019
DJ-585507

63L,25
301,93

€ 86.364,25
€ 32.456,93

€
€

€L18.822,- (afgerond)

Subsid ie verenioingsgebruik
Wij verlenen u voor het jaar 2019 subsidie voor het gebruik van het zwembad door
zwemverenigingen voor een bedrag van maximaal € 167.000,-. Dit bedrag is gebaseerd
op het tarievenoverzicht opgenomen in de bijlage.
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Hierin komt tot uitdrukking de verwachte uren die de verenigingen gebruiken en de
maximale uren waarop de gemeentelijke subsidie van toepassing is, atgezet tegen het
verschil tussen het maatschappelijk en kostendekkend tarlef over het jaar 2019.

Activiteiten
Exploitatiesubsid ie
De exploitatiesubsidie wordt verleend voor de volgende activiteiten:
- het bevorderen van een zo groot mogelijk aantal bezoekers aan het zwembad en de

waterskibaan;
- het initiëren, ontwikkelen en coördineren van het zwemonderwijs;
- het verzorgen van een breed aanbod aan zwemactiviteiten;
- de stichting registreert:

- het aantal zwembadbezoeken per doelgroep;
- het aantal zwembadbezoeken door de leden van de verenigingen;
- het aantal leerlingen dat deelneemt aan het particuliere zwemonderwijs;
- het aantal afgenomen examens (per examensoort);
- het aantal geslaagde leerlingen (per examensoort).

- door uw stichting wordt de tevredenheid van de bezoekers aan het zwembad om de 2
jaar gemeten met een klanttevredenheid onderzoek. In 2019 vindt het
eerstvolgende onderzoek plaats. Hiertoe ontwikkelt uw stichting criteria voor de
meting van de tevredenheid onder de gebruikers, gebaseerd op de volgende 5

uitgangspunten : betaal baarheid, toegankelijkheid, veiligheid, personele inzet en
kwaliteit.

- het beheren en in stand houden van de gebouwen en terreinen gelegen aan de
Geurtsvenweg 1, 6006 SN te Weert, voor wat betreft de onderhoudstaken die oncler
de verantwoording van uw stichting vallen. Dit op basis van de nog overeen te komen
demarcatie in onderhoudstaken tussen gemeente en stichting en de bijbehorende
geldstroom.

Subsidie Swim2Play
De subsidie voor Swim2Play wordt verleend voor het verzorgen van het programma
Swim2Play voor de scholen voor primair onderwijs en de Wijnberg (speciaal onderwijs)-

Subsidie verenigingsgebruik
De subsidie voor het verenigingsgebruik wordt verleend ter compensatie van het verschil
tussen kostendekkend- en maatschappelijk tarief.

Verplichtingen

Al gemene verpl ichti nge n
Er is een aantal algemene verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet voldoen:
- u verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend;
- u informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:

o over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de
activiteit(crr) waarvuot subsidie is verleend, dan wel opheffing van de
organisatie;

o over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische verhouding met
derden;

o over het ontbinden van de rechtspersoon of oprichten clan wel cleelnemen in een
rechtspersoon, voor zover dit van invloed kan zijn op de subsidierelatie met de
gemeente;

o wanneer er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de vorm
van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de
rechtspersoon.
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u doet onmiddellijk schr¡ftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat:
o de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen

worden verricht;
o er niet of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen, welke verbonden

zijn aan de beschikking tot subsidieverlening.

Aa nvu I I en de verpl i chti ng en
Aan de subsidie worden, naast de voor subsidieontvanger geldende verplichtingen uit de
'Algemene wet bestuursrecht'en de'Subsidieregeling professionele instellingen Weert
20t7' de volgende verplichtingen opgelegd:

Exploitatiesubsidie
- u exploiteert het Zwembad conform de doelstellingen zoals beschreven in de

statuten;
- u stelt het zwembad op een evenwichtige wijze beschikbaar en open voor

particulieren en verenigingen/doelg roepen ;- ten behoeve van het ontwikkelen van een goed exploiteerbare accommodatie streeft
u naar een samenwerking met exploitanten van voorzieningen in de directe omgeving
en eventuele andere samenwerkingspartners;

Subsidie Swim2Plav
- u verzorgt de activiteit Swim2Play voor de Wijnberg voor 1 periode;
- u verzorgt de activiteit Swim2Play voor de scholen voor primair onderwijs conform

afgesproken programma en streeft naar deelname door alle scholen;
- u spant zich in om in overleg met de scholen te komen tot een optimale bezetting

per lesgroep. De maximaal mogelijke bezetting is 90 kinderen (waarvan maximaal 60
in het 25-meterbad en maximaal 30 in het instructiebad);

- elke lesgroep volgt vijf lessen van 45 minuten;
- u regelt het busvervoer voor de scholen;
- u zet géén busvervoer in voor de Koalaschool;
- in het kader van zwemvaardigheidsbevordering zorgt u voor:

- monitoring van de zwemvaardigheid van de leerlingen;
- het plegen van interventies om deelname aan reguliere zwemles te bevorderen;
- een vangnetregeling voor leerlingen die ondanks de gepleegde interventies in

groep 7 of 8 nog geen zwemdiploma A hebben behaald;
- u organiseert twee keer per schooljaar een overleg met de scholen, waarbij u de

invulling van Swim2Play evalueert en afspraken maakt over de invulling van de
monitoring en de vangnetregeling.

Su bsidie vereniq inqsgebruik
- u brengt een door de gemeente vastgesteld maatschappelijk tarief in rekening bij de

verenigingen.
- het betreft gebruik door de verenigingen ZPC De Rog, RB Weert, TV Weert, De

IJsberen, De Koeleköpkes, de Peddemoeek en Stichting DSO.
- u brengt het verschil tussen het maatschappelijk tarief en het kostendekkend tarief in

rekening bij de gemeente middels indiening van kwartaalfacturen.
- indien verenigingen, door bijzondere omstandigheden, meer uren aanvragen dan

kunnen worden afgedekt binnen de maximale subsidie, dan treedt u in overleg met
de gemeente of voor deze uren gemeentelijke subsidie van toepassing is.
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Bevoorschotting
- De exploitatiesubsidie en de subsidie voor Swim2Play worden geheel als voorschot

verstrekt. Het overzicht van voorschotbetalingen is, als onderdeel van deze
beschikking, in de bijlage bijgevoegd.

- Voor betaling van dc subsidic voor verenigingsgebruik stuurt u per kwartaal een
factuur met een overzicht van de door de verengingen gehuurde uren. Op basis
hiervan ontvangt u elk kwartaal een voorschot.

Betaling
Wij maken de bedragen over op uw bankrekeningnummer NL 55 RABO 0158541588.

Tussentijdse rapportage
U verschaft de gemeente inzicht in de financiële stand van zaken met betrekking tot de
exploitatie van het zwembad en de waterskibaan. Hiertoe verstrekt u:
1. vóór l juli 2019 op hoofdlijnen inzicht in de financiële stand van zaken met als

peildatum 31 mei 2019;
2. vóór l oktober 2019 een tussentijdse rapportage met als peildatum 31 augustus

2019. Hierbij geeft u een toelichting op afwijkingen ten opzichte van de begroting en
op actualiteiten die van belang zijn voor de exploitatie. Tevens verstrekt u een
prognose over de opbrengsten en kosten over het jaar 2019.

Wetswijziging verruiming btw vrijstelling sport
Per l januari 2OL9 is de wetgeving betreffende btw op sportactiviteiten gewijzigd. Dit
heeft gevolgen voor uw stichting. De financiële omvang hiervan is momenteel niet
inzichtelijk. Er zijn gesprekken met de belastingdienst gaande.
Deze wetswlJzlglng resulteert in een herijking van de demarcatie in onderhoudsLaken
tussen de gemeente en de 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 ontvangt u dan een
nieuw besluit.

Verantwoording subsidie 2O19
Voor de exploitatiesubsidie, de subsidie voor Swim2Play en subsidie voor het
verenigingsgebruik vindt achteraf een vaststelling plaats.

Exoloitatiesubsidie
Voor de vaststelling van de exploitatiesubsidie leveft u vóór 1 mei 2020 de aanvraag
voor de vaststelling in. Voor de exploitatiesubsidie voegt u bij de aanvraag een
(inhoudelijk) jaarverslag met jaarrekening toe. In het jaarverslag dient duidelijk verwoord
te worden op welke wijze de verplichtingen, gerealiseerd c.q. uitgevoerd zijn. De
jaarrekening omvat minimaal de balans, de exploitatierekening en een toelichting daarop.
Het ¡aarverslag gaat vergezeld van een goedkeurende accountantsverklarlng, waarln een
oordeel over de juistheid van de cijfers en de efficiency en effectiviteit van de instelling
gegeven wordt.

Subsidie Swim2Plav
Voor de vaststelling van de subsidie voor Swim2Play levert u vóór 1 mei 2020 de
aanvraag voor de vaststellittg in. Uw aanvraag voor vaststelling bevat:
- een inhoudelijk verslag van de uitgevoerde activiteiten, waaronder de gerealiseerde

deelname door de scholen en de resultaten van het overleg met de scholen over de
monitorlng, lnterventies en de vangnetregeling;

- Een overzicht van de gemaakte kosten voor het busvervoer.
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Su bsid ie vereniqingsgebruik
Voor de vaststelling van de subsidie voor het verenigingsgebruik hoeft u geen aanvraag
in te dienen. Vaststelling hiervan vindt plaats op basis van de door u ingediende
kwartaa loverzichten/factu ren.

Het college kan bepalen dat u ook andere, dan de hierboven bedoelde gegevens die voor
de vaststelling van belang zijn, moet overleggen.

Exploitatieresultaat en reserves

Algemene reserve in relatie tot het exploitatieresultaat
- Indien het exploitatietekort in 2019 hoger is dan € 336.788,- wordt dit ten laste gebracht

van de opgebouwde algemene reserve.
- In het geval er sprake is van een exploitatieoverschot in 2019 (tekort lager dan

€ 336.788,-) dan dient uw stichting van het overschot minimaal 80o/o toe te voegen
aan de algemene reserve.

De totale stand van de algemene reserve mag na toevoeging maximaal 20olo van de
begrote inkomsten in 2019, exclusief subsidie, bedragen. Bij een overschrijding hiervan
wordt het meerdere terugbetaald aan de gemeente.

Bestem m i ngsreserve "verhoging attractiewaarde"
- De stichting mag middelen aan deze reserve onttrekken ter dekking van uitgaven in

overeenstemming met het doel van deze reserve.
- In het geval er sprake is van een exploitatieoverschot in 2019 (tekort lager dan
€ 336.788,-) dan dient uw stichting van het overschot minimaal 80o/o toe te voegen aan
de algemene reserve. Het restant van het overschot dient te worden toegevoegd aan de
bestem m i ngsreserye'Verhog i ng attractiewaarde'.

Overige inkomsten / ondernemerschap
De door u verworven neveninkomsten, schenkingen, donaties enz., zijn na instemming en
overleg met de gemeente door de stichting vrij in te zetten en worden niet verrekend met
de subsidies.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders .

Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal
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Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Barry Hofland of Cisca van der
Kraan. Barry Hofland is bereikbaar op telefoonnummer 0495-57543t en per e-mail
op b.hofland@weert.nl. Cisca van der Kraan is bereikbaar op telefoonnummer
0495-575463 en per e-mail op c.vander.kraan@weert.nl.

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

nkman
secretaris

Bijlage(n):
- Tarievenoverzicht subsidie verenigi ¡k
- Betalingsoverzicht voorschotten subsidie 2019
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