Achtergrondinformatie bij het Rondetafelgesprek donderdag 14 februari 2019
De heer Claus Ursem (beoogd voorzitter van SZWF) is woordvoerder. In hoofdlijnen gaat het om onderstaand
probleem, dat beschreven is in een brief uit november '18 (bijlage 1). Het gaat om de BTW kwestie (punt 1&2). Op
verzoek van de gemeente Medemblik is onlangs een overzicht van de BTW-teruggaven per bad van de laatste drie
jaren opgesteld (bijlage) 2. Deze BTW-teruggaven zijn per 1 januari jl. komen te vervallen. Daarnaast verdampt de
spaarpot van de baden met zo'n 20% in één klap. De beoogde compensatie vanuit BOSA en SPUK werken niet voor
de buitenbaden.
Vanuit de gemeente is gevraagd naar suggesties/mogelijkheden om zelf in de te verwachten tekorten te voorzien.
De suggesties en reacties zijn als volgt:







De hoogte van de entreekaartjes zijn besproken. De prijzen worden jaarlijks verhoogd en zijn met 4,00 euro
voor een dagkaartje (boven inflatoir, ruim 2,5% erbij t.o.v. vorig jaar) al stevig voor een buitenbad. Daar zit
geen ruimte.
Personeel per bad aannemen en uitwisselen wordt sterk afgeraden door een arbeidsrecht advocaat die we
hebben geraadpleegd. Onder meer vanwege de aansprakelijkheid bij ongevallen. Bovendien wordt die
uitbesteding van personeel waarschijnlijk dan weer door BTW geraakt.
Personeel meerdere arbeidscontracten geven, vanuit de verschillende baden waar wordt gewerkt. Dit wordt
ook sterk afgeraden om dezelfde redenen en nog een aantal andere.
Opgaan in één grote 'buitenbaden Medemblik-stichting' met alle baden, met dan één overkoepelende
subsidierelatie met Medemblik is ook geen optie, want:
a) Bestuurders voor één bad vinden is al lastig. Bestuurders die gaan over de sores van vijf
baden, vind je niet.
b) Naar een vorm van een bezoldigd bestuur gaan is niet wenselijk: dan ben je de kosten aan
BTW-voordeel namelijk weer kwijt aan de bezoldiging.
c) Vereffening tussen de baden; als één bad slecht draait of omvalt draait de rest daar voor op.
d) De baden willen de financiële beleidsvrijheid niet kwijt.

De zwembaden staan dus met lege handen en zijn inmiddels aantal maanden verder.
Vanuit Andijk is het volgende nog opgemerkt/aangevuld:
Minder dan een jaar geleden is de eigendom van het complex aan De Weid overgedragen. De Weid was daarvan
nooit een voorstander, maar heeft uiteindelijk aan het dringende verzoek van Medemblik voldaan. Men is er daar
doodziek van dat ze een maand of 8 later voor duizenden euro's "gepakt" worden. Immers: zonder overdracht zou
SPUK bijvoorbeeld nu compensatie bieden.

Concreet is de vraag aan de raad om de baden te compenseren voor het -niet te voorziene- BTW nadeel, omdat
deze inkomsten en de spaarpot niet kunnen worden gemist en bij de vaststelling van de subsidie dit BTW nadeel
niet is meegenomen.
Elwin Houwen (voorzitter) en Claus Ursem (beoogd voorzitter)

