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Onderwerp

Subsidie 2020 Stichting Zwembad De lJzeren Man

Voorstel

1. Aan Stichting Zwembad De lJzeren Man, conform bijgevoegde concept-beschikking,
voor het jaar 2O2O de volgende subsidies te verlenen:
a. Een subsidie voor de uitvoering van Swim2Play van maximaal € t20.L4O,-;
b. Een subsidie voor het verenigingsgebruik van maximaal € 167.000,-.

2. In te stemmen met de door Stichting Zwembad De llzeren Man voorgestelde tarieven
voor 2O2O;

3. Aan de raad voor te stellen om het budget voor de exploitatiesubsidie 2020 aan
Stichting Zwembad De lJzeren Man vast te stellen op € 120.000,- structureel.

Inleiding

Stichting Zwembad De lJzeren Man (hierna de stichting) ontvangt jaarlijks de volgende
subsidies voor de exploitatie van zwembad De lJzeren Man (hierna: het zwembad):
- Exploitatiesubsidie;
- Subsidie voor Swim2Play;
- Subsidievoorverenigingsgebruik.

Uw college is bevoegd deze subsidies te verlenen. Gelijktijdig hiermee vindt ook goedkeuring
plaats van de door de stichting voorgestelde tarieven voor een aantal groepen gebruikers.
De subsidies voor Swim2Play en het verenigingsgebruik kunnen worden verleend. Voor de
verlening van de exploitatiesubsidie is verhoging nodig van het subsidiebudget. Verlening
van de exploitatiesubsidie kan daarom pas plaatsvinden na besluitvorming hierover door de
raad in de raadsvergadering van 11 maart 2020. De stichting heeft ten behoeve van de
subsidieverlening 2O2O de exploitatiebegroting 2020 met toelichting ingediend.
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Beoogd effect/doel

Stichting Zwembad De lJzeren Man de mogelijkheid bieden de reguliere activiteiten uit te
voeren door het verlenen van de subsidies voor Swim2Play en verenigingsgebruik voor het
jaar 2O2O, het vaststellen van de tarieven en het verhogen van het budget voor de
exploitatiesubsidie voor het iaar 2020 (voorstel aan de raad).

Argumenten

7. Subsidieverlening sluit aan bij de begrote en goedgekeurde kosten.

De subsidieverlening voor Swim2Play en het verenigingsgebruik vindt plaats op basis van
de door de stichting begrote en goedgekeurde kosten. De subsidies worden apart verleend.
Hierdoor blijft de ontwikkeling van de kosten / het gebruik apart inzichtelijk.

a. Swim2Plav
Sinds 2016 wordt het zwemprogramma Swim2Play aangeboden aan de basisscholen. Sinds
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bevorderen van zwemveilighêid van klnderen. Gekoppeld aan Swim2Play vitttJL ntottilurittg
plaats van de zwemvaardigheid. Zo kunnen waar nodig in overleg met de scholen
interventies worden gepleegd om het volgen van reguliere zwemles te bevorderen. De

maximale subsidie is gelijk aan de door de stichting begrote en goedgekeurde kosten. Voor
2O2O is dit een bedrag van € 120.140,-.

b. Verenigingsoebruik
De verenigingen betalen voor het gebruik van het zwembad een maatschappelijk tarief. Dit
sluit aan bij het beleid van de gemeentelijke sportaccommodaties. De hoogte van de
subsidie is het verschil tusserì het maatschappeliJke tarief dat de verenigirrgert tJirecl ¿art de
stichting betalen (bepaald door de gemeente) en het kostendekkende tarief van de stichting.
De maximale hoogte van deze subsldie wordt berekend op basis van de kosten van de

verwachte gebruiksomvang (uren) door de verenigingen. Voor 2020 is dit een bedrag van

€ 167.000,-.

De concept subsidiebeschikking voor de subsidies voor Swim2Play en het verenigingsgebruik
is bijgevoegd (bijlage 1).

2. De voorgestelde tarieven geven geen aanleiding tot opmerkingen

Volgens afspraak met de stichting dient de gemeente in te stemmen met de tarieven voor
doelgroepen gehandicapten, oudcrcn cn jcugd. De verhogingen van de tarieven voor deze
aetiviteiten zijn beperkt (r.egr-rliere indexering) en geven geen aanleiding tot oprnerkingen.
Het totaaloverzicht van de tarieven voor het jaar 2020 is opgenomen in de begroting 2020.

3.1. Het beschikbare subsidiebudget is niet toereikend

Voor de exploitatiesubsidie aan de stichting is het uitgangspunt dat er een goede aansluiting
is tussen de hoogte van de subsidie en het begrote tekort op de exploitatie. Eind 2018 werd
duidelijk dat deze aansluiting er vanaf 2019 niet meer is. In 2019 was er sprake van een

verschil van € 29.264,- tussen het door de stichting begrote exploitatietekort en het
beschikbare subsidiebudget in de meerjarenraming (€ 366.052,- versus € 336.788,-).

Het subsidiebudget in de gemeentebegroting is grotendeels gebaseerd op de resultaten van
een onderzoek dat in 2Ol5/20L6 is uitgevoerd naar de mogelijkheden de exploitatie van het
zwembad te optimaliseren. Deze wijze van budgettering heeft een risico. Er wordt geen

rekening gehouden met de daadwerkelijke haalbaarheid en met actuele ontwikkelingen.
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Tevens is geen rekening gehouden met de kosten die nader onderzoek voor uitvoering met
zich meebrengen (als PM-posten opgenomen in het onderzoek).

De in het onderzoek voorgestelde maatregelen zijn de afgelopen jaren door de stichting
waar mogelijk doorgevoerd. Het exploitatieresultaat is hierdoor ten opzichte van 2014 sterk
verbeterd. Het verschil van € 29.284,- in 2OL9 tussen de begroting van de stichting en het
subsidiebudget is ontstaan omdat het voor de stichting niet mogelijk bleek twee
maatregelen uit het onderzoeksrapport door te voeren. Hiervoor was in het subsidiebudget
vanaf 2019 wel een voordeel van € 32.000,- meegenomen:
- De eerste maatregel was het terugbrengen van de formatie van de directie van 0,89

naar 0,67 fte. Dit uitgaande van invulling van de functie met uitsluitend 'echte
directietaken'. De stichting geeft aan dat dit niet haalbaar is. Benoemd wordt o.a. een
hoge ureninzet wegens de vele wijzigingen in wet- en regelgeving (o.a. regelgeving op
gebied milieueisen en hygiëne, wijziging BTW wetgeving en het in werking treden van
de Wet Arbeidsmarkt in Beweging), de uitvoering van de maatregelen uit het onderzoek
en de overige directietaken. Het is ook niet mogelijk een deel van de huidige
werkzaamheden onder te brengen in een andere functie binnen de organisatie. Het
creëren van een dergelijke functie of externe inhuur zou leiden tot hogere kosten.

- De tweede maatregel betrof het nader onderzoeken of een overstap van de cao
gemeenten naar de cao recreatie op termijn zou leiden tot lagere personeelskosten. De
financiële gevolgen voor de bestaande medewerkers spelen een rol bij het bepalen of
een dergelijke overstap haalbaar/gewenst is. De stichting schrijft in de toelichting dat
uit het nadere onderzoek is gebleken dat het verschil tussen de cao's erg groot is. Dit
maakt een overstap complex en duur (hoge kosten voor compensatie van de nadelige
financiële eftecten voor de medewerkers). De stichting heeft er daarom voor gekozen
de cao gemeenten te blijven volgen. De gemeente (HRM) is gesprekspartner geweest in
het onderzoek en onderschrijft de complexiteit en hoge kosten van een overstap. De
exacte financiële gevolgen van een overstap zijn niet berekend.

Het subsidiebudget voor 2019 bedroeg € 336.788,-. Dit bedrag is ook opgenomen in de
meerjarenbegroting 2020-2023. Wijziging van de BTW wetgeving per januari 2019 heeft
echter geleid tot een aanpassing van de exploitatiebegroting 2019 van de stichting. De
stichting moet het zwembad op grond hiervan vanaf 2019 BTW belast gaan exploiteren, wat
financieel nadelig is. Om dit nadeel te beperken, is een deel van de exploitatiekosten van
het zwemba( overgeheveld naar de gemeente. op grond van deze aangepaste
exploitatiebegroting zou voor het jaar 2019 een subsidie van maximaal € 76.056,- zijn
verleendx. Uw college heeft op 17 december 2019 besloten dit te betrekken bij de
vaststelling van de subsidie en vooruitlopend hierop de bevoorschotting van de subsidie
aangepast naar € 76.056,-. Het resterende budget van € 260.732,- is overgeheveld naar
het budget van de afdeling R&E ter dekking van de van de stichting naar de gemeente
overgehevelde kosten.

Het effect van de wijziging van de BTW wetgeving en het te lage subsidiebudget vanaf 2019
zoals bovenstaand toegelicht leiden logischerwijs tot een bijstelling van budget in de
meerjarenbegroting 2020-2023 naar € 76.056,- + € 29.264,- = € 105.320,-. Vanaf 2020 is
een verdere bijstelling nodig naar € 120.000,- (zie 3.2.).

xVoor nadere toelichting op de wijziging van de exploitatiebegroting 2019 wordt verwezen
naar het B&W-besluit d.d. 17 december 2019 (bijlage 2).

3.2. Er is sprake van een realistische begroting voor 2020

Zoals aangegeven bij 3.1. bedraagt het begrote exploitatietekort in 2019 € 105.320,-. De
stichting verwacht op basis van de cijfers t/m september 2019 voor het jaar 2019 uiteindelijk
uit te komen op een negatief resultaat van circa € 140.000,-. De ingediende begroting voor
2020 sluit op een tekort van € 119.989,-. Dit is lager dan het verwachte werkelijke tekoft
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in 2019 van € 140.000,-. De stichting heeft bij het opstellen van de begroting 2020 wel
rekening gehouden met het verwachte werkelijke resultaat in 2019. Ontwikkelingen van
structurele aard zijn meegenomen. De ingediende begroting 2020 is met de stichting
besproken. Beoordeeid is ciat cleze begroting realistisch is:
- 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 € 7L.374,- (43,15o/o)' Bij de personele

kosten heeft de stichting de CAO loonsverhoging van totaal 3olo in 2020 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 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;
--L 
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een tariefuerhoging (indexerrng van 2o/o-3o/o) op recreatief zwemmen, leszwemmen en

doelgroep activiteiten. Aan de inkomstenkant heeft de stichting rekening gehouden met
de trend in de bezoekersaantallen in 2019. Het aantal bezoekers voor zwemles en de
waterskibaan is lager geweest dan begroot. Dit is doorgetrokken naar 2020. Het
exploitatieresultaat voor de waterskibaan blijft overigens vanaf 2018 stabiel (tussen de
€ 5.000,- en € 6.000,- positiefl. Een lager bezoekersaantal wordt gecompenseerd door
lagere kosten.

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 dlt effect ls lastlg,
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 cfFect 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. Het totale
recreatieve bezoekers van het zwembad is de laatste jaren niet gedaald. In onderstaande
tabel is de ontwikkeling hiervan in de periode 2016 t/m 2019 weergegeven:

2016 2l)L7 2018* 2019

151.000 152.000 168.000 156.000

xbezoekerspiek door uitzonderlijk wa rme zomer,

De door de stichting ingediende begroting 2020 met toelichting is bijgevoegd (bijlage 3).

3.3. De algemene reserve van de stichting is afgenomen

De algemene reserve van de stichting bedroeg op 31-12-2018 € 174.082,-. Zoals
aangegeven bij 3.2. verwacht de stichting over het jaar 2019 een negatief resultaat te
realiseren van circa € 140.000,-. De subsidie bedraagt maximaal €76.056,-, waardoor er
sprake is van een daling van de algemene reserve naar circa € 110.000,-. Deze stand is

voor de stichting toereikend om eventuele onverwachte negatieve effecten in de exploitatie
in 2O2O op te vangen. Het wederom inzetten van de algemene reserve om een deel van het
begrote nadelige exploitatieresultaat op te vangen wordt niet geadviseerd.
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3.4. Bijstelling dient te geschieden door de raad.

Verlening van de exploitatiesubsidie aan de stichting geschiedt door uw college binnen het
financiële kader van de door de raad goedgekeurde begroting. Bij het vaststellen van de
begroting 2020 door uw college was er nog geen inzicht in het aanvullend benodigde budget
voor exploitatiesubsidie aan de stichting. Hiervoor is een PM post opgenomen. Accordering
door de raad moet nog plaatsvinden. Hierna kan subsidieverlening plaatsvinden door uw
college.

Kanttekeningen en risico's

Door de gewijzigde BTW wetgeving zijn met ingang van 20Ig 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.
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

Subsidie Swim2Play

De maximale subsidie van € LZO.L4O,- past binnen het budget van € t22.000,- dat is
opgenomen in de begroting 2020 (grootboek 5300000 en kostencategorie 642LOL4).

Subsidie vereniqinqsgebruik

De maximale subsidie van € 167.000,- is gelijk aan het budget van € 167.000,- dat is
opgenomen in de begroting 2020 (grootboek 5300000 en kostencategorie 64210L6).

Exploitatiesubsidie

Zoals aangegeven bij 3.1 bedroeg het subsidiebudget in 2019 aanvankelijk€ 336.788,-. Dit
bedrag is ook nog opgenomen in de meerjarenbegroting 2020-2023. Voorgesteld wordt dit
budget vanaf 2020 bij te stellen naar € 120.000,- structureel (aan de raad voorleggen voor
besluitvorming op 11 maart 2020). De toename van de subsidie van € 43.944,-- komt ten
laste van het begrotingssaldo 2020 en volgende jaren.

xVoor nadere toelichting op de overheveling van de kosten uit de exploitatiebegroting van
de stichting naar de gemeente vanaf 2019 wordt verwezen naar het B&W-besluit d.d. 17
december 2019 (bijlage 2).

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

De exploitatiesubsidie 2020 kan na besluitvorming door de raad door uw college worden
verleend.

Pagina 5



Com m unicatie/ participatie

Over de besluitvorming voor de subsidies voor Swim2Play en het verenigingsgebruik wordt
de stichting geïnformeerd via bijgevoegde concept-beschikking.

Overleg gevoerd met

Extern

Y. Botden, directeur Stichting Zwembad De lJzeren Man

Intern

L. Korten, beleidsadviseur afdeling vastgoed
P. Vos, financieel consulent afdeling OCSW

E. Salman, financieel consulent afdeling Ruimte en Economie
i. van Dongen, beleidsadviseur HRM

Bijlagen:

1. Concept-beschikking subsidieverlening Swim2Play en verenigingszwemmen 2020.
2. Begroting 2020 Stichting Zwembad De lJzeren Man.

3. B&W-besluit d.d. 17 december 2019 over wijziging bevoorschotting van de subsidie
2AL9.

4. Concept-raadsvoorstel.
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