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Weert, 9 december 2020  

  

  

Onderwerp : Toezegging commissievergadering S&I 01 december 2020 inzake 
onderhoud zwembad 

Uw kenmerk :  

Ons kenmerk : 1166854 / 1228148 

  

  

Beste commissieleden, 
 
Inleiding: 

Op _______ heeft u schriftelijk vragen gesteld inzake het collegebesluit over de verhuur 
en het onderhoud van de woningen aan de Hegstraat en Hogesteenweg. In deze brief 
willen wij ingaan op de benatwoording van de vragen. 
 

 
Inleiding: 
Op 1 december 2020 heeft u tijdens de commissievergadering S&I gevraagd naar een 
specificatie van de onderhoudskosten van het zwembad in 2019. In deze brief geven wij 
antwoord op de gestelde vragen.  
 
Overgangsjaar 

De verruiming van de vrijstelling btw voor sport is per 1 januari 2019 ingegaan. Maart 
2018 is de exacte inhoud van deze wetswijziging bekend gemaakt. De afspraken 
betreffende onderhoud en exploitatie en bijbehorende subsidie afspraken met het 
zwembad moesten op basis van deze veranderende wetgeving herijkt worden.  
De tenaamstelling van de verschillende lopende contracten kon niet in alle gevallen tijdig 
worden omgezet. Als gevolg hiervan is er een afwijking tussen de betaling van kosten en 
de nieuwe demarcatie ontstaan.  

 
Overzichten van Stichting zwembad IJzeren Man 
Stichting Zwembad IJzeren Man heeft overzichten gemaakt van de kosten die zij betaalt 
maar waarvoor geen subsidie meer is ontvangen en volgens demarcatie voor rekening van 
de gemeente moeten komen. Deze overzichten zijn als bijlage ter specificering van de 
onderhoudskosten bijgevoegd.  

 
Specificatie 
In de bijlagen treft u een specificatie aan van achtereenvolgens: 
€   65.582,- volgens een overzicht bestaande uit € 27.242,- en € 38.339,03 
€ 112.950,-  

€ 116.680,- 
Bovenop dit onderhoud heeft er in 2019 aan de buitenkant van het gebouw een 

onderhoudsbeurt door de schilder plaatsgevonden. De totale kosten hiervan bedragen 



€ 13.151,- 
 
Tot slot:  
Mochten er naar aanleiding van de beantwoording nog vragen zijn dan kan hiervoor 
contact worden opgenomen met Lusan Korten – Kavelaars, te bereiken via 

telefoonnummer 06 – 47774977 of via email l.korten@weert.nl 
  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
 
 
H. Jansen                                                       

Hoofd afdeling OCSW  

 
 
  
Bijlagen :  Specificatie van de kosten 

 

mailto:l.korten@weert.nl



























