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Onderwerp
Garantstelling zwembaden exploitatie stichting zwembaden in 2020 als gevolg van corona
Gevraagd besluit
De raad besluit:
In te stemmen met het verstrekken van een garantstelling in het geraamde verlies tot max
€ 195.000 voor de openstelling van de buitenzwembaden rondom 1 juli (Aqualaren blijft dicht tot 1
september) en dit - indien nodig - ten laste van het begrotingsresultaat te brengen. Op het moment
dat de stichting gebruik kan maken van compensatie van de rijksoverheid, zal dat in mindering
gebracht worden op de voorgestelde garantstelling.
Wat willen wij hiermee bereiken?
Wij vinden het van groot belang dat de buitenzwembaden worden opengesteld en volgen daarom
het advies van de stichting zwembaden.
Te meer vanwege het feit dat dit jaar veel mensen deze zomer in Nederland blijven. Veel inwoners
zijn dit jaar meer op voorzieningen in en om de woonomgeving aangewezen. Met de gefaseerde
openstelling van zwembaden, heeft de gemeente meer te bieden voor de eigen inwoners en de
vakantiegasten, dan wanneer deze gesloten blijven.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
Het zwembadbestuur is eigenaar en verantwoordelijk voor de exploitatie van de zwembaden.
De stichting zwembaden geeft aan dat de stichting puur uit bedrijfsmatig oogpunt concludeert dat het beter is
om de zwembaden te sluiten totdat de coronamaatregelen versoepeld zijn: dus tot 1 september a.s. Er wordt
dan het minste verlies geleden: het geraamde verlies over 2020 is dan 95k. Verdere openstelling van de
zwembaden is een politieke keuze.
Het zwembadbestuur geeft aan dat bij openstelling van de buitenbaden rondom 1 juli het geraamde verlies
oploopt tot € 195.000.

Wat ging er aan vooraf

Ingevolge de persconferentie van premier Rutte van 6 mei j.l. mogen de zwembaden weer open
onder stringente voorwaarden. Die voorwaarden zijn onlangs vastgelegd in het Drents protocol
sport.
De gemeente heeft intensief overleg gevoerd met de stichting zwembaden. Elk vanuit eigen
verantwoordelijkheid. Gezamenlijk is geconcludeerd dat openstelling van de baden complex is en
leidt tot veel extra kosten en minder inkomsten. Een voordeel van openstelling per 1 juli is dat dan
alweer wat ruimere mogelijkheden zijn ten opzichte van eerdere openstelling. In juli en augustus
wordt ook het meeste gebruik gemaakt van de buitenbaden.
Met openstelling van alleen de buitenbaden en aanhoudende sluiting van Aqualaren tot 1
september wordt een gulden middenweg gekozen in de afweging “maatschappelijk rendement en
de extra exploitatiekosten”.

Hoe informeren we de inwoners?
De exploitatie van de zwembaden is een verantwoordelijkheid van de stichting zwembaden. De stichting
informeert de inwoners. Hierover is telkens afstemming met de gemeente.

Wanneer gaan we het uitvoeren?
Als de gemeente kiest voor beperkte openstelling van de buitenbaden, dan loopt het verlies dit jaar volgens de
stichting op tot € 195.000. Het zwembadbestuur voert het plan om de buitenbaden gefaseerd open te stellen
alleen uit als de gemeente garant staat voor het geraamde verlies. Hierover beslist de gemeenteraad in de
raadsvergadering van 16 juni a.s. Daarna heeft de stichting zwembaden gemeente Tynaarlo ongeveer twee
weken nodig om de buitenzwembaden (inclusief organisatie) operationeel te krijgen. De buitenbaden kunnen
dan rondom 1 juli open.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
De middelen die bij de begroting 2020 beschikbaar zijn gesteld voor de zwembaden zijn dit jaar volledig ingezet.
Het verstrekken van een garantstelling betekent dus concreet dat er geen financiële dekking is voor eventuele
tekorten waar de zwembaden mee worden geconfronteerd.
Team Financiën adviseert dus negatief.
Aanvullend risico is dat in alle scenario's het uitgangspunt wordt gehanteerd dat het binnenbad uiterlijk 1
september weer opent voor publiek. Mocht dit om wat voor reden niet haalbaar blijken, dan zal het
geprognosticeerd verlies nog eens met € 100.000 toenemen ten opzichte van het scenario wat hier wordt
geadviseerd.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr. 6
Betreft: garantstelling zwembaden
Raadsvoorstel Garantstelling zwembaden
De raad van de gemeente Tynaarlo;

Overweging
Gelet op:
- de exploitatie-overeenkomst tussen de gemeente Tynaarlo en de stichting zwembaden;
- de bijzondere, complexe omstandigheden in de zwembadexploitatie als gevolg van corona;
- het maatschappelijk belang dat de gemeente hecht aan openstelling van zwembaden;

B E S L U I T:
De raad besluit
In te stemmen met het verstrekken van een garantstelling in het geraamde verlies tot max € 195.000 voor de
openstelling van de buitenzwembaden rondom 1 juli (Aqualaren blijft dicht tot 1 september). Op het moment dat
de stichting gebruik kan maken van compensatie van de rijksoverheid, zal dat in mindering gebracht worden op
de voorgestelde garantstelling.

Vries, 9 juni 2020

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

voorzitter

P. Koekoek,

griffier

