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Toelichting
Op 8 februari heeft het college een mail ontvangen van de stichting Berghuizerbad.
In deze mail werd gesproken over de financiële zorg omtrent het Berghuizerbad.
Er werden een aantal zaken benoemd waar wij ons zorgen om maken.
De stichting doet de laatste jaren er alles aan om te zorgen dat de zaken rondom dit zwembad goed
geregeld wordt, zelf bij het faillissement van de zwemschool sprongen zij in het gat wat ontstond.
Het water staat bij de stichting tot aan de lippen op dit moment.
Graag de volgende vraag/vragen schriftelijk beantwoorden:
1. Het college heeft deze besproken en aangegeven om ambtelijk te reageren. Wij zijn erg benieuwd
naar deze reactie.
2. Zie het college een mogelijkheid om de stichting tegemoet te komen in hun vragen?
3. Is er nog iets te doen met de gemiste NOW vergoeding?
4. Waarom is de subsidie niet overgemaakt?
5. Wij doen een verzoek richting het college om het zwembad niet een kopje onder te laten gaan.
Inhoud mail Stichting Berghuizerbad
Geachte burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde en fracties politiek,
Wij beseffen dat veel partijen het in deze periode erg moeilijk hebben.
Toch willen wij ook onze financiële zorg omtrent het Berghuizerbad met u delen.
Financiële situatie
Vorig jaar leed de stichting een verlies van € 23.000 door het faillissement van zwemschool Akwaak.
Daarnaast drukt het afschaffen van de btw-regeling voor stichtingen zwaar op onze begroting.
Wij kunnen € 35.000 per jaar niet terugvorderen.
Daarnaast is er nog steeds geen structurele oplossing voor de kosten die de stichting maakt voor het
schoolzwemmen,
aangaande het busvervoer.
Door de 2e lock down en dus de sluiting van het zwembad, missen wij inkomsten van bezoekers.

De kosten: salarissen medewerkers / het operationeel houden van het bad voor kritische beroepen
(o.a. brandweer) lopen door.
In augustus zijn de zwemlessen van het failliete Akwaak overgenomen en is (tijdelijk) een hogere
omzet gegenereerd tussen de 1e en 2e lock down.
Hierdoor ontvangen wij minimale steun vanuit de NOW-regeling. Echter onze loonkosten zijn
aanzienlijk hoger door overname van het personeel van Akwaak.
De vergelijking met de omzet over 2019 valt negatief uit, erg dubbel voor ons als Stichting.
We nemen onze verantwoordelijkheid en krijgen de financiële deksel op de neus.
Subsidie
Daarnaast hebben wij uw gemeente reeds vaker via email moeten manen, over te gaan tot betaling
van de afgesproken subsidie (1e kwartaal).
Tot op heden is het bedrag nog niet bijgeschreven op onze bankrekening.
Ook ontving de Stichting de gemeentelijke aanslag voor het nieuwe jaar.
Wij vragen u te bezien of kwijtschelding mogelijk is.
Als wij bij andere zwembaden in regio informeren, zien wij dat ook zij het moeilijk hebben.
Bij een aantal heeft dit tot gevolg dat contracten beëindigd moeten worden of dat gemeentes meer
financiële middelen beschikbaar moeten stellen.
Derhalve dit dringende bericht en de oproep aan u, ons bad te helpen het hoofd boven water te
houden.
Antwoord
1. Onze reactie geven wij via het beantwoorden van uw vragen en die van de stichting. Zie
hiervoor de antwoorden onder 2 tot en met 5.
2. a. Verlies door faillissement Akwaak – Zie antwoord onder 5.
b. afschaffing Btw-regeling voor stichtingen – Zie antwoord onder 5.
c. structurele oplossing kosten busvervoer schoolzwemmen – Het is vanaf het schooljaar 20112012 een politiek besluit geweest om geen schoolzwemmen en vervoer m.b.t. het
schoolzwemmen meer te vergoeden.
d. missen inkomsten 2e lockdown - Zie antwoord onder 5.
e. omzet 2020 ten opzichte van 2019 valt negatief uit – Zie antwoord onder 5.
f. kwijtschelding gemeentelijke belastingen – De stichting kan gebruikmaken van de
subsidieregeling compensatie coronaeffecten 2020 Sport. Zij heeft hiervoor op 16 maart een
aanvraag ingediend. Deze moet nog worden beoordeeld. Als de aanvraag compleet is, zal hierop
zo spoedig mogelijk na 31 maart worden beschikt of zoveel eerder als mogelijk. Het gaat hierbij
om de compensatie van de in rekening gebrachte OZB over 2020. Voor de overige
gemeentelijke belastingen is geen subsidieregeling opengesteld over het jaar 2020. Voor 2021
is een dergelijke regeling (nog) niet beschikbaar.
3. De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW) is een landelijke
regeling die de werkgevers kunnen aanvragen bij het UWV indien zij kampen met een
substantieel omzetverlies van ten minste 20%. De landelijke en provinciale middelen die wij als
gemeente voor compensatie van de coronagevolgen hebben ontvangen, worden op dit moment
ingezet voor de subsidieregeling voor compensatie van de in rekening gebrachte OZB over
2020.
4. De subsidiebeschikking is 8 februari verzonden. Deze had volgens de subsidieregeling inderdaad
voor 31 december 2020 beschikt moeten worden, maar er was een achterstand in het
wegwerken van de subsidie aanvragen. Normaliter betalen wij de subsidie in vier termijnen. De
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5.

eerste termijn wordt dan in het eerste kwartaal betaald. Dit jaar hebben we de eerste en tweede
termijn gebundeld en in de beschikking gezet dat we die beide in het eerste kwartaal uitbetalen.
Dit, met in het achterhoofd dat instellingen door de coronamaatregelen financiële schade
hebben opgelopen. Deze wijze van uitbetalen is ambtelijk op 4 februari meegedeeld aan de
stichting.
Ambtelijk is een overleg gepland met het stichtingsbestuur om te kijken hoe een oplossing
gezocht kan worden. Aan de hand daarvan komen we bij uw raad terug op het verzoek van de
stichting hen te helpen het hoofd boven water te houden.
Vanaf 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021 kunnen wij de specifieke uitkering Zwembaden en
IJsbanen aanvragen voor het Berghuizerbad. Deze specifieke uitkering is opgesteld omdat
zwembaden en ijsbanen een onmisbaar onderdeel zijn van de Nederlandse sportinfrastructuur.
Gemeenten en exploitanten van deze accommodaties hebben er het afgelopen jaar alles aan
gedaan om deze accommodaties open te houden. Vanwege de corona maatregelen was dit
economisch niet rendabel, maar het was maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om deze financiële
gevolgen te verzachten is er door het ministerie van VWS voor 2020 €100 miljoen
beschikbaar en €80 miljoen voor de eerste helft van 2021. We gaan deze specifieke uitkering
Zwembaden en IJsbanen voor het Berghuizerbad aanvragen om de financiële gevolgen over
2020 en de eerste helft van 2021 te verzachten.
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