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Geachte Raad van Toezicht,

U heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Weeft, waarmee u ons vraagt om subsidie
voor het jaar 2O20. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij verlenen u voor het jaar 2020 een exploitatiesubsidie voor een bedrag van maximaal
€ 119.989,00 op grond van de Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017. De
procedureregels zijn vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Wee¡t 2017.
De jaarlijkse subsidie voor Swim2Play en het verenigingsgebruik zijn al door ons verleend
bij beschikking d.d. 30 januari 2020.

Over de hoogte van de post huisvestingskosten in uw begroting is een verschil van inzicht
tussen de gemeente en de stichting. Wij oordelen dat er uit deze post mogelijk nog kosten
kunnen worden overgeheveld naar de gemeente. Het gaat om een verschil van circa
€ 20.000,-. Over dit verschil zullen we bij de vaststelling van de subsidie een besluit
nemen op basis van beoordeling van de werkelijk gemaakte kosten.

Betaling
De subsidie wordt in zijn geheel in voorschotten uitbetaald op basis van onderstaand
schema:

maart € 42.000.00
april € 7.000.00
mer € 22.000.00
lunl € 7.000.00
iuli € 7.000.00
auoustus € 7.000.00
seotember € 7.000,00
oktober € 7.000,00
november € 7.000,00
december € 6.989.00

€ 119.989,OO

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

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nt
Website : www. weert. n I - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Activiteiten
De subsidie wordt verleend voor de volgende activiteiten:

hct 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 zwembadl'.rezoeken rloor rle lerlen van de verenigingen;
- het aantal leerlingen dat deelneemt aan het particulier zwemonderwijs;
- het aantal afgenomen examens (per examensoort);

hct aantal geslaagde leerlingen (per examensoort);
- cloor uw stichting wordt de tevredenheid van de bezoekers aan het zwembad elke twee

jaar gemeten met een klanttevredenheid onderzoek. Hiertoe ontwikkelt uw stichting
criteria voor cie meting van de tevrecienheici onder de gebruikers, gebaseerd op de
volgende 5 uitgangspunten: betaalbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, personele inzet
en kwaliteit;

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

Verplichtingen
Aan de subsidie wordt, naast de voor de subsidieontvanger geldende verplichtingen uit de
Algemene wet bestuursrecht en de Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017,
de volgende verplichtingen opgelegd:
- 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,

verenigingen en doelgrocpen;
- voor een goede exploitatie streeft u naar samenwerking met exploitanten van

voorzieningen in de directe omgeving en eventuele andere samenwerkingspartners.

Vera ntwoord i n g /Vaststel I i n g
Voor uw subsidie vindt op grond van artikel 72 en 13 van de Subsidieregeling Professionele
Instellingen Weert 2077 achteraf de definitieve vaststelling plaats. Als verantwoording van
de verleende subsidie dient u vóór 1 mei 2021 een aanvraag voorde vaststelling 2020 in.

Bij de aanvraag tot vaststelling dient u een inhoudelijk en een financieel jaarverslag
aangaande de uitgevoerde activiteiten te overleggen.

Het college kan bepalen dat u daarnaast ook andere gegevens en bescheiden, die voor de
vaststelling van belang zijn, moet overleggen.

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 2020 inzicht in de financiële stand van zaken op hoofdlijnen met als
peildatum 31 mei 2020;

2. Vóór l oktober 2020 een tussentijdse rapportage met als peildatum 31 augustus 2020.
Hierbij geeft u een toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting en op
actualiteiten die van belang zijn voor de exploitatie. Tevens verstrekt u een prognose
over het resultaat over het jaar 2020.

Exploitatieresultaat en reserves

Algemene reserve in relatie tot het exploitatieresultaat
- Als het exploitatieresultaat (inclusief subsidie) in 2020 negatief is, dan wordt het tekort

ten laste gebracht van de algemene reserve van uw stichting.
- Als het exploitatieresultaat (inclusief subsidie) in 2020 positief is, dan wordt van het

overschot minimaal 80o/o toegevoegd aan de algemene reserve van uw stichting.
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De totale stand van de algemene reserve mag na toevoeging maximaal 20olo van de
begrote inkomsten 2020 exclusief subsidie bedragen. Bij een overschrijding hiervan wordt
het meerdere terugbetaald aan de gemeente.

Bestem mi nqsreserve'Verhog i ng attractiewaarde'
- De stichting mag middelen aan deze reserve onttrekken ter dekking van uitgaven in

overeenstemming met het doel van deze reserve;
- Als het exploitatieresultaat (inclusief subsidie) in 2O2O positief is, dan wordt van het

overschot minimaal 80o/o toegevoegd aan de algemene reserye van uw stichting. Het
restant van het overschot wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve'Verhoging
attractiewaarde'.

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

Tot slot
De Algemene Subsidieverordening Weert 2017 en de Subsidieregeling Professionele
Instellingen Weert 2017 kunt u vinden op de website van de gemeente Weert via
www. weert. n l/Verorden i nge n.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Cisca van der Kraan van de
afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0495)
57 54 63 en per e-mail op C.vander.Kraan@weert.nl.

Wij wensen u veel succes toe met uw activiteiten in 2020.

Met vriendelijke groet,
burgem en ders,

b"ç

î"*, f,t,,þt,
M.J.M rtens G.J.W. Gabriels

loco-burgemeesters
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