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Tynaarlo, 18 mei 2020

Betreft: aanvraag compensatie financiële tekorten door Corona crisis.

Geacht College,
De corona crisis grijpt diep in op de reguliere dienstverlening en bedrijfsvoering van de drie
zwembaden in onze gemeente. Sinds 14 maart heeft het overdekte bad Aqualaren haar deuren
moeten sluiten. De twee openluchtbaden Lemferdinge in Paterswolde en Leemdobben in Vries zijn
tot nu toe niet open gegaan. Dit alles overeenkomstig de richtlijnen van de rijksoverheid.
Op de persconferentie van 6 mei jl. werd gemeld dat zwembaden onder strenge voorwaarden weer
gedeeltelijk open mogen. De branche organisaties hebben vervolgens een gezamenlijk protocol
opgesteld waarin deze voorwaarden zijn uitgewerkt en de procedures zijn beschreven.
Bestuur en medewerkers hebben zich uitgebreid verdiept in de consequenties van dit besluit. Graag
willen wij de inwoners van de gemeente op korte termijn weer de gelegenheid bieden te gaan
zwemmen, waarbij wij ons strikt houden aan de geldende regels om de veiligheid zo goed mogelijk te
waarborgen. Hiervoor zijn de vereiste protocollen om aan openstelling te kunnen voldoen
opgemaakt. Deze passen binnen het protocol opgesteld door de Veiligheids Regio Drenthe.
Het plan is om gefaseerd open te gaan en de activiteiten langzaam op te bouwen waarbij veiligheid
voor zowel bezoekers als voor het personeel voorop staat. Er wordt bewust gekozen voor een
geleidelijke opbouw. Op deze wijze kunnen verantwoorde keuzes worden gemaakt, gebaseerd op
ervaringen die opgedaan worden.
In eerste instantie gaan beide buitenbaden in Vries en Paterswolde open voor baantjeszwemmers.
Dit is een vrij constante bezoekersgroep die ongeacht het weer gebruikt maakt van het zwembad.
Daarnaast zal een inventarisatie plaatsvinden of er belangstelling is zwemlessen voor gevorderden,
die vanwege de sluiting van Aqualaren gestopt zijn, voort te zetten in de buitenbaden. Een volgende
stap is het organiseren van aqua joggen en het recreatief zwemmen voor kinderen beneden de 12
jaar. Dit kan worden georganiseerd bij goede weersvooruitzichten en volgens de als het past binnen
de regelgeving is het eventueel mogelijk dit op te schalen.
Afhankelijk van de ontwikkeling in de coronacrisis en de richtlijnen van de overheid kan worden
bepaald of en wanneer Aqualaren weer geopend kan worden.
Het bestuur heeft ook in overweging om de buitenbaden dit seizoen gesloten te houden. Dit is
bedrijfsmatig het meest aantrekkelijk onder deze omstandigheden. Het opstarten van de
zwembaden met de huidige restricties is economisch onvoordelig. De kosten zijn een stuk hoger dan
de opbrengsten. Het druist echter ernstig in tegen de maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid

van de Stichting. Dit weegt des te zwaarder met het vooruitzicht dat veel inwoners niet of beperkt
met vakantie zullen gaan. Voorzieningen in de nabije omgeving worden daarmee des te belangrijker.
De stichting ziet zich geconfronteerd met financiële tekorten in 2020 ten gevolge van de corona
crisis. Financiering uit eigen middelen brengt de toekomstige bedrijfsvoering en het voortbestaan
van de baden op langere termijn in gevaar.
Het bestuur van Stichting Zwembaden Gemeente Tynaarlo legt het verzoek bij u neer om de tekorten
ten gevolge van de corona crisis te compenseren. Daarmee worden we in staat gesteld om de
zwembaden gedeeltelijk open te kunnen stellen zonder de toekomstige bedrijfsvoering in gevaar te
brengen.

Vrijdag 15 mei is de situatie besproken met de heer H. de Graaf en de heer A. Mulder. Daarbij is met
name het scenario van gedeeltelijke opening van zowel de buitenbaden en als het overdekte bad
Aqualaren besproken (scenario a). Het te verwachten tekort van dit scenario bedraagt € 295.000.
In het verlengde van dit gesprek richtten wij ons tot u met het verzoek dit tekort te compenseren.
Om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen hebben wij ook een aantal andere scenario’s
doorgerekend. Deze treft u onderstaand
b. Bij gedeeltelijke opening van de buitenbaden en sluiting van Aqualaren tot 1 september
wordt een tekort verwacht van € 200.000
c. Bij sluiting van de buitenbaden en gedeeltelijke opening van Aqualaren wordt een tekort
verwacht van € 145.000
d. Bij sluiting van alle drie de baden wordt een tekort verwacht van € 95.000
Bij alle scenario’s is uitgegaan van de aanname dat vanaf 1 september alle reguliere activiteiten in
Aqualaren weer plaats kunnen vinden. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn dan ontstaat een
nieuw situatie. De verwachting is dat er dan sprake zal zijn van een extra tekort van € 50.000.
We hopen ons verzoek voldoende te hebben toegelicht. Indien meer informatie gewenst is dan
horen wij dat graag.

In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groeten,
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