
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Corona ondersteuning Zwembad Scharlakenhof    

Steller/telnr.  H. Wiggers/ 7131    Bijlagen 0 

   

Classificatie  ● Openbaar   ○  Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  I. Jongman/ P. de Rook  Raadscommissie    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand 5   Jaar 2021 

LTA nee:  Niet op LTA 
 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 
I. een extra exploitatiesubsidie te verlenen aan Stichting Exploitatie Zwembad Scharlakenhof (SEZS) van                       

€ 125.000,-- ter dekking van het negatieve exploitatieresultaat over 2020; 

II. een extra exploitatiesubsidie te verlenen aan SEZS van € 60.000,-- ter dekking van het verwachte minimale 

negatieve exploitatieresultaat over het eerste half jaar van 2021; 

III. ter dekking van de extra exploitatiesubsidies twee aanvragen in te dienen bij de SPUK IJZ (aanvraagronde      

jaarschijf 2020 en aanvraagronde jaarschijf 2021) ter hoogte van de extra verleende exploitatiesubsidies aan SEZS; 

IV. de gemeentebegroting 2021 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen. 

 
 

 

 

 

 

 

 
B&W-besluit d.d.: 25-5-2021 
 
 
 

Afgehandeld en naar archief Paraaf   Datum    
 
 

 

Samenvatting      

De sportsector wordt hard getroffen door de coronacrisis en de maatregelen. Zwemmen in de overdekte zwembaden 

was niet mogelijk (openluchtbaden beperkt). Om gemeenten tegemoet te komen met betrekking tot het extra 

ondersteunen van zwembaden (en ijsbanen) heeft de Minister voor Medische Zorg en Sport in maart 2021 de regeling 

specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 (SPUK IJZ) gepubliceerd. Op grond van de SPUK IJZ kan 

een specifieke uitkering worden aangevraagd indien ter compensatie van het exploitatietekort van een zwembad over 

het kalenderjaar 2020, als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19, een 

extra gemeentelijke (subsidie)bijdrage is verstrekt. Het voorstel is om voor zwembad Scharlakenhof een extra 

subsidiebijdrage van € 125.000,-- over 2020 en € 60.000,-- over de eerste helft van 2021 te verlenen met betrekking 

tot het (verwachte) exploitatietekort die we door middel van twee aanvragen van de SPUK IJZ terugvragen.  

Estdal1g
Notitie
243390-2021 	
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit      

 

 
Aanleiding en doel    

De sportsector wordt hard getroffen door de coronacrisis en de maatregelen. Zwemmen in de overdekte zwembaden was 

niet mogelijk (openluchtbaden beperkt). Om gemeenten tegemoet te komen met betrekking tot het extra ondersteunen 

van zwembaden (en ijsbanen) heeft de Minister voor Medische Zorg en Sport in maart 2021 de regeling specifieke 

uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 (SPUK IJZ) gepubliceerd. Op grond van de SPUK IJZ kan een specifieke 

uitkering worden aangevraagd indien ter compensatie van het exploitatietekort van een zwembad over het kalenderjaar 

2020, als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19, een extra gemeentelijke 

(subsidie)bijdrage is verstrekt. Het voorstel is om voor zwembad Scharlakenhof een extra subsidiebijdrage van                

€ 125.000,-- over 2020 en € 60.000,-- over de eerste helft van 2021 te verlenen met betrekking tot het (verwachte) 

exploitatietekort die we door middel van twee aanvragen van de SPUK IJZ terugvragen. 
 
Kader     

Sport- en beweegvisie 2021+ 'Sportief kapitaal voor iedere Groninger' (2020) 

Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025 (2021)  
 
Argumenten en afwegingen        

De sportsector wordt hard getroffen door het coronavirus en de maatregelen die hieruit volgen. In verband met de 

maatregelen is het voor de zwembaden in de gemeente Groningen niet mogelijk geweest om in 2020 de normale 

bedrijfsvoering te voeren. De bedrijfsvoering van zwembaden en ijsbanen is voor een groot deel gebaseerd op omzet 

door frequent bezoek. Het bezoek is in verband met de getroffen maatregelen (grotendeels) weggevallen. De financiële 

problemen van zwembaden zijn niet structureel, maar direct gerelateerd aan de COVID-19 maatregelen. Zwembaden 

zijn daarnaast een essentieel onderdeel van de basisinfrastructuur van de sport, voor iedereen toegankelijk. Om dit 

onderdeel van de basisinfrastructuur te behouden, is tijdelijke financiële hulp noodzakelijk. Om gemeenten tegemoet te 

komen met betrekking tot het extra ondersteunen van zwembaden (en ijsbanen) heeft de Minister voor Medische Zorg en 

Sport in maart 2021 de regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 (SPUK IJZ) gepubliceerd. 

 

Op grond van de SPUK IJZ kan middels de eerste aanvraagronde een specifieke uitkering worden aangevraagd indien 

ter compensatie van het exploitatietekort van een zwembad over het kalenderjaar 2020, als gevolg van de maatregelen 

ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19, een extra gemeentelijke (subsidie)bijdrage is verstrekt. Voor 

het exploitatietekort over de eerste helft van 2021 kan naar verwachting vanaf augustus een aanvraag worden ingediend 

bij de tweede aanvraagronde SPUK IJZ. De gemeente is verantwoordelijk voor de manier waarop de zwembaden 

worden ondersteund. Daarbij wordt als enige voorwaarde gesteld dat de financiële steun voor zwembaden wordt ingezet 

om het daadwerkelijke exploitatietekort te compenseren. De specifieke uitkering die op basis van de regeling wordt 

verstrekt, mag dus niet leiden tot financiële steun van gemeenten waarmee de zwembaden tot een positief resultaat op de 

winst- en verliesrekening van een bepaalde periode komen. Naar verwachting is er voldoende rijksbudget beschikbaar, 

echter wordt het aangevraagde bedrag naar rato toegekend indien het beschikbare budget wordt overschreden. 
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie       

Sinds de eerst lockdown zijn we in gesprek met onze gesubsidieerde zwembaden: het overdekte zwembad Scharlakenhof 

in Haren, openlucht zwembad Hoogkerk en Stichting BES (zwembad de Blinkerd en sporthal de Tiggelhal) in Ten Boer.  

 

Zwembad Scharlakenhof 

Zwembad Scharlakenhof moest door corona in de periode maart 2020 tot december 2020 ongeveer 13 weken haar 

deuren sluiten. Ook na de sluiting mocht er maar beperkt gebruik worden gemaakt van de faciliteiten in verband met de 

1,5 meter richtlijnen. Als gevolg van de sluiting heeft het zwembad in de jaarrekening 2020 een exploitatietekort van         

€ 125.000,-- gerapporteerd. Dit tekort is naast de omzetdaling voornamelijk veroorzaakt doordat het zwembad, tegen de 

initiële verwachting in, geen gebruik kon maken van de NOW regeling. Het zwembad huurt op basis van payroll haar 

personeel in bij het Huis voor de Sport Groningen en besloot het personeel aan te houden, omdat het zicht op het sluiten 

van het zwembad telkens van korte aard leek. Het zwembad heeft daarnaast aangegeven dat het niet gelukt is de 

structureel doorlopende kosten significant te beperken in de periode dat het zwembad was gesloten.  

 

Om als gevolg van het exploitatietekort over 2020 geen liquiditeitstekort te hebben, heeft het zwembad ervoor gekozen 

een gedeelte van de loonkosten van het ingehuurde personeel bij het Huis voor de Sport Groningen om te zetten in een 

lening. Deze lening van ca. € 40.000,-- moet in 2021 worden terugbetaald en zorgt in deze periode voor extra financiële 

druk op de exploitatie van het zwembad. Verder is de rente en aflossing op de eerdere lening, verstrekt in 2014 door de 

toemalige gemeente Haren en ten behoeve van een doorstart onder regie van een vrijwilligersbestuur, vanaf februari 

2020 niet meer betaald. Hierdoor is een betalingsachterstand ontstaan van € 80.212,-- per 31 december 2020. In 2021 is 

de reguliere exploitatiesubsidie eerder uitgekeerd waardoor het zwembad zijn betalingsachterstand bij de overige 
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crediteuren kon voldoen en nieuwe rekeningen kon betalen. Door het naar voren halen van de exploitatiesubsidie 

ontstaat er, afhankelijk van de verdere maatregelen, mogelijk een liquiditeitsprobleem in de tweede helft van het jaar. 

 

Tot in elk geval halverwege mei 2021 moet het zwembad Scharlakenhof zijn deuren vanwege corona sluiten. Vanaf 19 

mei mogen de binnenzwembaden alleen open voor sportbeoefening en banenzwemmen, waarbij een maximum van 30 

personen wordt gehanteerd. Vanwege de langdurige sluiting en beperkende maatregelen verwacht zwembad 

Scharlakenhof over de eerste helft van 2021 minimaal een exploitatietekort van € 60.000,--. De zwembaden zijn een 

belangrijk onderdeel van de basisinfrastructuur en we willen deze zwemvoorziening in Haren dan ook in stand houden.  

 

Op basis van de SPUK IJZ regeling, eerste aanvraagronde, kan een aanvraag worden ingediend voor een eventuele extra 

bijdrage in de exploitatie van het zwembad Scharlakenhof over 2020. Over het tekort over de eerste helft van 2021 kan 

bij de tweede aanvraagronde later dit jaar ook een SPUK IJZ aanvraag worden ingediend. Op basis van de voorwaarden 

wordt verwacht dat de extra subsidiebijdragen geheel worden vergoed door de regeling. Het college heeft besloten om 

als voorwaarde voor de extra exploitatiesubsidie over het tekort in 2020 te stellen dat de uit 2020 daterende 

betalingsachterstand aan de gemeente, ontstaan als gevolg van de corona gerelateerde liquiditeitsproblemen, direct na 

ontvangst van de extra exploitatiesubsidie door zwembad Scharlakenhof wordt betaald. Vanaf 2021 zijn er (nog) geen 

nieuwe betalingschterstanden waardoor deze extra subsidiebijdrage zonder voorwaarden kan worden verleend.  

 

Zwembad Hoogkerk 

Zwembad Hoogkerk heeft besloten de deuren in 2020 dicht te houden en ervaart op dit moment geen financiële 

problemen.  

 

Stichting BES 

Stichting BES heeft onder meer door gebruik te maken van de landelijke NOW regeling en het beperken van de 

(personeels)kosten op dit moment ook geen financiële problemen.  

 

Voor 2021 verwachten wij vanwege de huidige langdurige coronamaatregelen ook een aanzielijk tekort voor de 

gesubsidieerde zwembaden. Voor de tekorten over de eerste helft van 2021 kan zoals eerder gemeld vanaf augustus 

2021 een nieuwe SPUK IJZ aanvraag worden ingediend. Anders dan bij zwembad Scharlakenhof hebben de overige 

zwembaden nog geen inschatting kunnen maken van de tekorten. Zodra er meer duidelijkheid is over de tekorten over de 

eerste helft van 2021 komen wij bij u terug met een nieuw voorstel.  
 
Financiële consequenties     

Voor zwembad Scharlakenhof wordt voorgesteld om een extra subsidiebijdrage van € 125.000,-- met betrekking tot het 

exploitatietekort over 2020 te verlenen. Bij de verlening van de extra bijdrage wordt als voorwaarde gesteld dat de 

betalingsachterstand op de gemeentelijke lening wordt ingelopen en dat de extra bijdrage voorts alleen wordt gebruikt 

om de reguliere openstaande posten en de schulden ontstaan in 2020 te voldoen. De achtergestelde leningen (totale stand 

per 31-12-2020: € 22.287,--) mogen nadrukkelijk niet (vervroegd) worden afgelost zo lang de liquiditeitsproblemen niet 

zijn opgelost. Daarna alleen in overleg met de gemeente. 

 

Om de liqiditeitsproblemen niet te verscherpen, stellen we voor om, in afwijking van het leningcontract, geen 

(boete)rente te rekenen over de (voorgestelde) uitstelperiode in verband met de rente en aflossing op de lening. Het 

bedrag aan boete is ca. € 9.600,--. Dit bedrag is niet geraamd in de begroting. Er is vanwege het niet in rekening brengen 

van de boeterente geen tegenvaller ten opzichte van de begroting.  

 

Met betrekking tot de SPUK IJZ is besloten om voor hetzelfde bedrag (€ 125,000,--) een aanvraag in te dienen ter 

compensatie van de extra bijdrage aan zwembad Scharlakenhof. Het is de verwachting dat de gehele extra bijdrage 

vergoed wordt door de SPUK IJZ waardoor de extra bijdrage geen financiële consequenties zal hebben. 

 

Voor het verwachte minimale exploitatietekort over de eerste helft van 2021 wordt voorgesteld een extra 

subsidiebijdrage van € 60.000,-- verlenen. Het is reëel te verwachten dat deze subsidie midddels de tweede 

aanvraagronde van de SPUK IJZ kan worden gedekt. 

 

Uiterlijk eind augustus is er duidelijkheid over de toekenning van de aangevraagde subsidie met betrekking tot de eerste 

aanvraagronde. Zwembad Scharlakenhof heeft op basis van een liquiditeitsbegroting aangegeven dat ze, vanwege het 

naar voren halen van de exploitatiesubsidie 2021, rond juni/juli een liquiditeitsprobleem zullen hebben. Met de extra 

exploitatiesubsidie over de eerste helft van 2021 kan het liquiditeitstekort worden opgelost. Indien er meer of nieuwe 

inzichten zijn omtrent het tekort van Scharlakenhof of de SPUK IJZ zullen we met een nieuw voorstel bij u terugkomen. 

 

We schatten dat het risico van het niet of lager toekennen van de SPUK IJZ aanvragen laag is. Mocht het risico zich toch 

voordoen dan zal de verleende extra exploitatiesubsidies ten laste komen van de bij de jaarrekening 2020 overgehevelde 

middelen Corona ondersteuningspakket Sport. 
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Begrotingswijziging 

De extra exploitatiesubsidies en aanvragen SPUK IJZ over jaarschijven 2020 en eerste helft 2021 vragen om de 

onderstaande begrotingswijziging. 

 

 
 
Overige consequenties     

Niet van toepassing 

 
Vervolg     

In het algemeen geldt dat we voorlopig nog te maken hebben met de doorlopende beperkingen als gevolg van de 

COVID-19 maatregelen. We blijven de landelijke ontwikkelingen volgen wat betreft de maatregelen en het sport-

specifieke steunpakket. Ook blijven we in gesprek met de sportvoorzieningen om zo nodig snel in te kunnen spelen op 

eventuele knelpunten. Voor 2021 verwachten wij vanwege de huidige langdurige maatregelen ook een aanzielijk tekort 

voor de gesubsidieerde zwembaden. Voor de tekorten van de zwembaden over de eerste helft van 2021 kan vanaf 

augustus 2021 een nieuwe SPUK IJZ aanvraag worden ingediend. Anders dan bij zwembad Scharlakenhof hebben de 

overige zwembaden nog geen inschatting kunnen maken van de tekorten. Zodra er meer duidelijkheid is over de tekorten 

over de eerste helft van 2021 komen wij bij u terug met een nieuw voorstel.  
 
Lange Termijn Agenda     

Niet van toepassing     
 
 
 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 

Begrotingswijziging 2021

Corona ondersteuning zwembad Scharlakenhof

Betrokken directie(s) Maatschappelijke Ontwikkeling

Naam voorstel Corona ondersteuning zwembad Scharlakenhof

Besluitvorming (orgaan + datum) Raad

Incidenteel / Structureel I

Soort wijziging Exploitatie

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro

Deelprogramma Programma Directie I/S Lasten Baten

Saldo voor 

res. mut. Toev.res. Onttr. res.

Saldo na 

res. mut. 

05.1 Sportieve infrastructuur 05. Sport en bewegen Maatschappelijke Ontwikkeling I 185 185 0 0

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 185 185 0 0 0 0

   


