9, Zwembad IJzeren Man, Subsidieverlening 2021:
is een inschatting te maken van impact Blauwe Meertje? Gelet op de opmerking dat niet alle
bezoekers terugkeren. Dit komt dan bovenop de “normale” impact Blauwe Meertje
Nee, dat is niet mogelijk. Gezien de subsidierelatie tussen de gemeente en het zwembad
legt het zwembad verantwoording aan de gemeente af. Om deze reden benoemt het
zwembad factoren die van invloed zijn op de exploitatie van het zwembad. Daarom
benoemt het zwembad ook het Blauwe Meertje. Door de opening hiervan is er een extra
optie gekomen om buiten te zwemmen bij warm weer. De mate waarin dit impact heeft,
hangt samen met de mate waarin er overlap is in de doelgroepen van beide voorzieningen.
M.a.w. hoeveel bezoekers aan het Blauwe Meertje zouden anders naar de IJzeren Man zijn
gegaan? Dit is niet bekend en ook moeilijk meetbaar.
geschat tekort nu € 335.000,—. Is een inschatting te maken van evt aanvullende subsidie?
Dat is nu nog niet mogelijk. Dit hangt samen met het uiteindelijke negatieve effect van de
beperkende maatregelen wegens de coronapandemie op de exploitatie van het zwembad.
Dit is toegelicht in het raadsvoorstel bij de argumenten:
De omvang hiervan (= van het nadelig effect op de exploitatie) hangt samen met de inhoud
en de duur van de beperkende maatregelen én de mate waarin dit wordt gecompenseerd
door de steunmaatregelen van de rijksoverheid. Hierin is momenteel nog onvoldoende
inzicht. In de eerste helft van 2021 is de ‘NOW3 – regeling’ (tegemoetkoming personele
lasten) van toepassing, maar in het eerste kwartaal van 2021 kan de stichting pas
beoordelen of zij voldoet aan de criteria. Daarnaast lopen gespreken tussen de
brancheorganisaties en het ministerie van VWS over aanvullende steun voor zwembaden
(2020 en 2021), Hierover is pas op zijn vroegst in het voorjaar van 2021 meer bekend.
In de beschikking is de verplichting opgenomen voor de stichting om de gemaakte prognose
voor het jaar 2021 periodiek bij te stellen, in ieder geval na elk kwartaal. In de eerste
bijstelling zal dus het effect van de huidige lockdown, ingegaan op 15 december en
voorlopig verlengd tot 9 februari worden verwerkt. Inmiddels is door de rijksoverheid
bevestigd dat er een aanvullend op de huidige regelingen, zoals de NOW-regeling, een
specifieke regeling komt de exploitatietekorten van zwembaden (en ijsbanen). De huidige
planning is dat deze regeling in april 2021 bekend wordt gemaakt.
ca € 300.000,— is al verstrekt voor S2P en verenigingsgebruik. Kunnen deze activiteiten
doorgaan en zo nee, wordt het geld dan teruggeboekt naar de gemeente?
De verleende subsidie voor 2021 wordt niet direct volledig betaald aan de stichting. Dit gaat
gedurende het subsidiejaar via voorschotbetalingen. Tevens worden deze subsidies achteraf
(in het volgende boekjaar) vastgesteld op basis van de werkelijke omvang van de
activiteiten. Teveel betaalde subsidie wordt na de vaststelling van de subsidie altijd
terugbetaald. Voor het jaar 2021 hebben wij de voorschotbetaling van de subsidie voor
Swim2Play bepaald dat deze tussentijds kan worden gestopt als duidelijk is dat de omvang
van Swim2Play lager zal zijn dan begroot. Voor de subsidie voor het verenigingszwemmen
wordt aan het einde van elk kwartaal een voorschot betaald op basis van de werkelijke
omvang van de activiteit. Bij een lager werkelijk gebruik is dit dus al direct verwerkt bij de
voorschotbetalingen. De vaststelling is bij deze subsidie daarom altijd conform de verlening.
Terugbetaling is bij deze subsidie daarom nooit aan de orde.

Waarom wordt de differentiatie in tarieven voor camping- en hotelgasten en ambtenaren nog
steeds toegepast? Gelet op Begroting 2021.
Wij hebben de bedenkingen die in de commissie zijn geuit bij de behandeling van de
begroting 2020 van het zwembad gedeeld met de stichting. De stichting geeft vooralsnog de
voorkeur aan het handhaven van een korting voor camping en hotelgasten. Het werken met
kortingen van gebruik van voorzieningen voor toeristische bezoekers is een gebruikelijk
marketinginstrument. Wat betreft het tarief voor ambtenaren zullen wij de stichting vragen
het tarief bij te stellen naar het reguliere tarief.
In Begroting 2021 wordt op pg 3 Inschatting Blauwe Meertje 2020 aangegeven. Moet mi
2021 zijn
Dat klopt.
In voorstel B&W staat bij Argument 1.a S2P 2020. Moet 2021 zijn?
Dat klopt. In het beslispunt en de beschikking is het correcte jaartal opgenomen.
Wordt ook gekeken naar samenwerking met NMC en omliggende horecabedrijven?
Ja. Wij zullen de stichting vragen ons te informeren over de huidige invulling hiervan en u
daarover informeren.
Gesteld wordt dat het complex/de stichting een positieve bijdrage levert aan het
vestigingsklimaat in Weert. Waar blijkt dit uit, is het meetbaar?
In het algemeen kan worden gesteld dat de mate van aanwezigheid van (maatschappelijke)
voorzieningen van een gemeente een van de factoren die een rol speelt bij de mate waarin
een gemeente aantrekkelijk is om in te wonen. Dit is waar de stichting op doelt met deze
stelling.
Gelet op kwartaaloverleg gemeente met zwembad: graag blijf ik per kwartaal op de hoogte
van de ontwikkelingen.
De prognoses kunnen worden gedeeld.

