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Exploitatiesubsidie 2020 Stichting Zwembad De lJzeren Man

Voorstel

1. Aan Stichting Zwembad De lJzeren Man, conform bijgevoegde concept-beschikking,
voor het jaar 2020 een exploitatiesubsidie te verlenen van maximaal € 119.989,-;

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
maximaal 2Oo/o vãn de begrote inkomsten 2020 (exclusief gemeentelijke subsidie)
mag bedragen.

Inleiding

Op 13 december 2019 heeft Stichting Zwembad De lJzeren Man (hierna: de stichting) de
aanvraag voor de subsidieverlening voor het jaar 2020 ingediend. De jaarlijkse subsidie
bestaat uit drie onderdelen:
- Exploitatiesubsidie;
- Subsidie voor Swim2Play;
- Subsidie voorverenigingsgebruik.

Op 28 januari 2020 heeft u de subsidies voor Swim2Play en het verenigingsgebruik verleend.
Voor de exploitatiesubsidie was het budget in de begroting 2020 ontoereikend. U heeft de
raad voorgesteld het budget in de begroting 2o2o bij te stellen van € 76.056,- naar
€ 120.000,-. De raad heeft op 11 maart 2020 ingestemd met uw voorstelzodat u de subsidie
kunt verlenen.

Beoogd effect/doel

Stichting Zwembad De lJzeren Man de mogelijkheid bieden de reguliere activiteiten uit te
voeren door het verlenen van de exploitatiesubsidie 2020.
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Argumenten

1. Er is sprake van een realistische begroting voor 2020

De ingediende begroting 2020 van de stichting kent een tekort van € 119.989,-. Dit is ruim
€ 14.000,- hoger dan het begrote tekoft ln 2019 (€ 105.320,-).De begroting is ¡net de

stichting besproken. De stichting heeft bij het opstellen van de begroting 2020 rekening
gehouden met de ontwikkelingen in het jaar 2019. Beoordeeld is dat er sprake is van een
realistische begroting :

Kosten
De kosten nemen ten opzichte van de begroting 2019 toe met € 33.505,- (2,04o/o). Op twee
posten is er sprake van een grote kostenstijging. Dit betreffen de personeelskosten

€ 31.106,- (2,84o/o) en de algemene kosten €.t1.374,- (43,L5o/o). Bij de personele kosten
heeft de stichting de cao loonsverhoging van totaal 3olo in 2O2O verwerkt. De stijging van

de algemene kosten wordt veroorzaakt door de overstap naar een nieuw kassasysteem. De

stichting heeft twee jaar geleden een flinke bezuiniging kunnen realiseren door de overstap
naar een ander kassasysteem, maar dit blijkt achteraf geen juiste keuze. De leverancier kan

de beloofde werking van het systeem niet waarmaken en stopt nu ook met de ondersteuning
van het systeem. De overstap naar een ander systeem is daarom noodzakelijk en leidt tot
een kostenstijging van circa € 12.000,-. De calculatie is gebaseerd op onderzoek (4
systemen) die ook in andere zwembaden worden toegepast. De stijging verhoudt zich tot
de kosten die de stichting voor de bezuiniging ook maakte.

Inkomsten
De totaal begrote inkomsten stijgen met € 18.836,- (1,23o/o). Dit is het resultaat van een

tariefuerhoging (indexering van 2o/o-3o/o) op recreatief zwemmen, leszwemmen en

doelgroep activiteiten. Aan de inkomstenkant heeft de stichting rekening gehouclen met rle
treno tn de bezoekersaantaiien in 2019. Het aantai be¿r¡ekers vuur ¿wsrnleu e¡r rlc
waterskibaan is lager geweest dan begroot. Het exploitatieresultaat voor de waterskibaan
blijft overigens vanaf 2018 stabiel (tussen de € 5.000,- en € 6.000,- positief). Een lager
bezoekersaantal wordt gecompenseerd door lagere kosten'

De door de stichting ingediende begroting 2020 met toelichting is bijgevoegd.

2. De regels voor het bepalen van de maximale hoogte van de algemene reserve zijn
voor de stichting niet passend.

Sinds 2018 vindt subsidieverlening aan het zwembad plaats op grond van de
'subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 20L7'. Hierin is bepaald dat de algemene
reserve maximaal 2Oo/o van de vastgestelde jaarsubsidie mag bedragen. Voor het zwembad
is deze berekening niet passend. Voor 2020zou dateen maximale stand betekenen van

€2Oo/o van € 119.989,- = € 23.998,-. De zwembadexploitatie kent meer onzekere factoren
dan de exploitatie van de andere professionele instellingen. Daarom is een hogere stand
van de algemene reserve nodig.
Voor het zwembad is daarom vanaf 2018 de berekening aangehouden die ook tot en met
2017 werd gehanteerd: 2Oo/o vãn de begrote inkomsten, exclusief gemeentelijke subsidie.
Voor 2019 betekende dit een maximale stand van €283.732,-, voor 2020 stijgt dit naar
€3L0.7L2,-. Deze relatief grote toename iste wijten aan de wijziging van de BTW wetgeving
(geen BTW afdracht meer over de inkomsten). Het is daarom logisch de berekening van de
maximale stand van de algemene reserve opnieuw te beoordelen, temeer omdat ook de

exploitatierisico's voor de stichting zijn gedaald.x Voorgesteld wordt om deze beoordeling
in 2O2O te doen en een eventuele aanpassing van de berekening door te voeren vanaf 2021.
Dit biedt de ruimte voor overleg hierover met de stichting in 2020 waarbij alle relevante
aspecten kunnen worden betrokken. In relatie tot de huidige stand van de algemene reserve
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(naar verwachting circa € 110.000,- per t-L-2020) is er geen noodzaak deze aanpassing nu
al door te voeren.

x door overheveling deel van de exploitatiekosten van de stichting naar de gemeente.

Kanttekeningen en risico's

Blauwe meertje
In de toelichting op de begroting noemt de stichting een nadelig effect van het blauwe
meertje op de exploitatie van het zwembad. Het exact berekenen van dit effect is lastig,
maar sinds de opening van het blauwe meertje haalt het zwembad op warme dagen niet
meer de pieken van tegen de 4.000 recreatieve bezoekers per dag. Het effect van het
Blauwe meertje blijft voorlopig een onzekere factor. De bekendheid van deze voorziening
bij de (regionale) bezoekers van het zwembad zal de komende jaren nog toenemen. De
stichting heeft desondanks het recreatieve bezoek de afgelopen jaren op peil weten te
houden. In onderstaande tabel is de ontwikkeling weergegeven in de periode 20L6 t/m
2019. In 2018 was er sprake door een bezoekerspiek door de uitzonderlijk warme zomer.

2016 20L7 2018 2019
151.000 152.000 168.000 156.000

Verschil inzicht hoogte onderhoudskosten
Door de gewijzigde BTW wetgeving zijn met ingang van 2019 een aantal exploitatiekosten
(energielevering en groot onderhoud) overgeheveld van de exploitatiebegroting van de
stichting naar de gemeente. Over de hoogte van het over te hevelen aandeel van de
onderhoudskosten is een verschil in inzicht tussen gemeente en stichting. Het verschil voor
2020 bedraagt circa € 20.000,- (minder overgeheveld dan naar oordeel gemeente mogelijk
is). Er is voor gekozen hierin de lijn van de stichting te volgen en dit definitief te beoordelen
bij de vaststelling van de subsidies voor 2019 en 2020. Dit is vastgelegd in de beschikking.

Wet Arbeidsmarkt in Beweqinq
Het zwembad werkt veel met flexibel inzetbaar personeel en (herhaaldelijke) tijdelijke
contracten. De Wet Arbeidsmarkt in Beweging (WAB) beperkt de mogelijkheden van
tijdelijke contracten. De stichting geeft aan dat eventuele financiële consequenties nog niet
zijn te overzien en daarom niet zijn meegenomen in de begroting 2020.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De gemeenteraad heeft op 11 maart het subsidie budget in de begroting bijgesteld van
€ 76.056,- naar € 120.000,-. Op grond van deze wijziging kan de subsidieverlening van
1 19.989,- plaatvinden.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

De stand van zaken betreffende de exploitatie wordt besproken in het halfjaarlijkse
bestuurlijke overleg tussen gemeente en stichting. Tevens rapporteert de stichting twee
keer per jaar schriftelijk over het verloop van de exploitatie.
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Gommunieatic/ parti ci patie

De stichting wordt geïnformeerd over uw þesluit door bijgevoegde concept-beschikking

Ovcrlcg gcvocrd mct

Intern:

- P. Vos, businesscontroller afclellng OCSW.

Extern:

- Y. Botden, directrice Stichting Zwembad De lJzeren Man.

Bijlagen:

1. Concept-beschikking verlening exploitatiesubsidie 2020.
2. Begroting 2020 Stichting Zwembad De llzeren Man.
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