Fractie VVD Weert

OCSW
Weert, 24 januari 2022
Onderwerp

: Vragen agendapunt ‘Voortgangsrapportage S&I’ en TILS 1725,
‘Subsidieverlening 2022 aan Stichting Zwembad De IJzeren Man’.

Op 20 januari heeft mevrouw van den Bergh onderstaande vragen gesteld met
betrekking tot de handeling van de ‘Voortgangsrapportage S&I’ in de
commissievergadering van 25 januari 2022 en TILS 1725, ‘Subsidieverlening 2022 aan
Stichting Zwembad De IJzeren Man’.
Voortgangsrapportage S&I
1. Motie 38573, 29-5-2019, Ondersteunen verenigingen. Bij de Toelichting
staat: Dit wordt in de volgende fase verder uitgewerkt. Wanneer is die
volgende fase en kan de raad meer informatie verwachten?
In 2019 en 2020 is het Sportakkoord uitgewerkt. De volgende fase is het
daadwerkelijk uitvoeren van het ambities van het sportakkoord. Dat is ook gebeurd
in 2021. Op dit moment is Punt Welzijn bezig met het uitwerken van een inhoudelijk
en financieel verslag van alle projecten die in 2021 zijn gestart. Dit wordt voor
besluitvorming voorgelegd aan het college en kan via de TILS-lijst met de raad
worden gedeeld.
TILS 1725, Subsidieverlening 2022 aan Stichting Zwembad De IJzeren Man
1. Toezegging 49390, 18-2-2020, Zwembad de IJzeren Man: ‘De management
rapportage Stichting de IJzeren (januari t/m augustus) verschijnt in
september 2020 en wordt met de raad gedeeld.’ Deze toelichting is volgens
mij achterhaald. Concept jaarcijfers 2020 zijn beschikbaar in Begroting
2022 bij TILS 1725.
De toezegging is inderdaad achterhaald / afgedaan. Vlak na deze toezegging kwamen
de eerste coronamaatregelen in Nederland en is het zwembad voor de eerste keer
dicht gegaan. Het verdere verloop kennen we. Wegens de grote gevolgen voor de
exploitatie van het zwembad is het zwembad toen gevraagd om, in plaats van het
aanleveren van de twee reguliere tussenrapportages, het verloop van de exploitatie
2020 inzichtelijk te maken per kwartaal (inclusief de verwerking van de inkomsten uit
steunmaatregelen). Dit was een dynamisch overzicht dat gedurende het jaar steeds
is geactualiseerd naar de laatste stand van zaken. Op 10 november 2020 heeft B&W
kennis genomen van de gevolgen van de coronacrisis op de exploitatie van het
zwembad in 2020 en 2021. Het voorstel had meerdere beslispunten en is op de TILS-
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lijst gezet: TILS 1624. In dit voorstel is in de communicatieparagraaf verwezen naar
de betreffende toezegging aan de raad en hiermee afgedaan.
2. Wat is de status van de managementrapportages 2021? Of volgt alles vóór
1 mei 2022, analyse kosten/baten periode 2017-2022 zoals aangegeven bij
TILS 1725?
Ook voor 2021 is gekozen voor het inzichtelijk maken van het verloop van de
exploitatie per kwartaal. De tussenrapportages per 1 mei en 1 oktober 2021 zijn
daarom vervallen.
De jaarrekening en eindrapportage over 2021 dient normaal gesproken voor 1 mei
2022 te worden gedaan. Voor het jaar 2020 is hiervoor uitstel verleend tot 31-122021. Voor 2021 is nog een subsidieregeling SPUK-IJZ voor het vierde kwartaal
aangekondigd. De regeling moet nog worden gepubliceerd. Daarna kan pas de
aanvraag worden gedaan. Het is overzichtelijker als de jaarrekening wordt opgemaakt
als duidelijk is wat deze laatste steunmaatregel voor het jaar 2021 oplevert. Mogelijk
zal daarom ook uitstel worden verleend voor de termijn van het indienen van de
jaarrekening 2021. Een besluit hierover wordt gekoppeld aan het B&W-besluit over
de subsidieaanvraag / subsidieverlening SPUK-IJZ vierde kwartaal 2021.
3. Waarom geldt voor hotel- en campinggasten en ambtenaren een lager
tarief, €4,90 i.p.v. €5,90? Dhr. Wiezer van onze fractie heeft deze vraag
vorig jaar of eerder ook gesteld. Deze korting zou vervallen? Is inzichtelijk
te maken wat de impact op het resultaat is, hoeveel personen het betreft?
Deze vraag is destijds inderdaad gesteld in de commissie. De uitkomst was niet dat
de korting zou vervallen. DUS had vooraf ook een schriftelijke vraag gesteld over
het motief van de korting, welke schriftelijk is beantwoord op 18 februari 2020.
In de commissie zijn er hierna nog vragen gesteld door DUS en VVD. DUS heeft de
wethouder toen gevraagd om met de stichting te bespreken of de korting kon
vervallen als hierdoor geen extra geld binnenkomt. De wethouder heeft deze vraag
overgebracht aan de stichting en gevraagd dit te betrekken bij toekomstige keuzes
over de tarieven (bij de ambtenaren is er feitelijk geen sprake van een korting, zie
brief 18 februari 2020). De stichting kiest vooralsnog voor behoud van de korting
vanuit het principe dat een korting mensen stimuleert tot aankoop. Wat betreft het
aantal personen is geen exact aantal opgevraagd. In de brief van 18 februari 2020 is
opgenomen dat dit (inclusief ambtenaren) gaat om circa 1% van totale aantal
recreatieve bezoekers.
4. Klopt hetgeen gesteld in de Beschikking subsidie 2022 (brief) van de
gemeente? Hierin staat op pg 4 bij Tussentijdse rapportage: vóór 1 juli
2022 stand van financiële zaken. In B&W-voorstel staat 1 mei 2022.
Daarnaast vóór 1 oktober 2022 voorlopige cijfers 2020. Ik ga ervan uit dat
dit 2021 is.
In de beschikking zijn de gebruikelijke data voor het indienen van tussenrapportages
opgenomen: 1 juli en 1 oktober. In 2020 en 2021 zijn deze rapportages, zoals al
aangegeven, vervallen. We pakken in 2022 de ‘gebruikelijke werkwijze’ weer op. Wel
kan B&W zo nodig hier alsnog van afwijken als dit in de praktijk ook voor 2022 een
betere keuze blijkt. Het zwembad dient in ieder geval na het eerste kwartaal 2022
ook een eerste prognose aan te leveren voor het exploitatieresultaat 2022 op basis
van de actuele ontwikkelingen betreffende corona.
Het jaartal 2020 bij de rapportage per 1 oktober is een typefout en moet 2022 zijn.
Dit zal in de praktijk geen probleem opleveren.

1 mei 2022 is de deadline voor het aanleveren van de door B&W gevraagde analyse
van de ontwikkelingen van kosten en baten in de afgelopen jaren. Deze datum is in
de beschikking benoemd op blz. 1 (kopje Subsidie, subkopje Verzoek hogere
subsidie). Dit staat los van de 2 gebruikelijke tussenrapportages. De datum 1 mei in
het B&W-voorstel refereert dus aan deze analyse en niet aan de gebruikelijke
tussenrapportages.
5. In de begroting 2022, pg 3, staat dat de invoering van de Omgevingswet
gevolgen heeft voor het zwembad. Is aan te geven wat voor gevolgen en
evt kosten?
We zullen de stichting vragen de concretisering van de eventuele (financiële)
gevolgen mee te nemen in de tussenrapportage(s) 2022.
6. Wat waren de extra kosten van €65.828,— bij concept jaarcijfers 2020?
Dit bedrag is hier per abuis beland. Er staat ook geen omschrijving voor. Deze concept
cijfers hebben echter geen functie voor de beoordeling resultaat 2020 / vaststelling
subsidies 2020. Dit gebeurt op basis jaarrekening die door de accountant na controle
wordt opgemaakt. Dit is inmiddels gebeurd en conform afspraak op 31-12-2021
aangeleverd aan B&W. In de jaarrekening zijn alle bedragen gerelateerd aan de
genoemde kostencategorieën met omschrijving.
7. pg 7, transitievergoeding bij oproepkrachten? Ook bij nul-urencontracten?
Het betalen van een transitievergoeding is wettelijk verplicht, ook bij contracten
zonder vooraf vastgestelde omvang (nul-urencontracten). De hoogte van de
vergoeding wordt dan berekend op basis gemiddeld gewerkte uren per maand in de
betreffende periode.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Cisca van der Kraan van de
afdeling OCSW, 0495-575463 / 06-46363521 of c.vander.kraan@weert.nl.
Met vriendelijke groet,

Hans Jansen
hoofd afdeling OCSW

