
gemeenteraad Woerden 
annotatie raadsvoorstel 

 
1 van 2 

onderwerp Financiële schade 2021 van WoerdenSport ten gevolge van corona 
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portefeuillehouder Wethouder Noorthoek contactpersoon Christel Soede 

  

gevraagd besluit 

1. In 2021, onder voorwaarden, zoals genoemd onder a tot en met h het netto 
verlies voor belastingen in de jaarrekening 2021, die bij WoerdenSport 
Zwembaden B.V. is ontstaan als gevolg van de coronacrisis incidenteel te 
compenseren om de exploitatie van de zwembaden voor 2021 veilig te 
stellen en deze incidentele compensatie te dekken uit de Algemene 
Reserve.Hierbij gelden de volgende cumulatieve voorwaarden:  

a. Door WoerdenSport dient maximaal gebruik gemaakt te worden van 
de reeds beschikbare c.q. nog te vormen landelijke, regionale en 
lokale noodregelingen ten aanzien van het coronavirus.  

b. Het aanvullen c.q. versterken van het eigen vermogen maakt geen 
onderdeel uit van de incidentele compensatie. 

c. Huurverlies vanuit (zwem)verenigingen maakt geen onderdeel uit 
van de incidentele compensatie. Voor verhuurders van 
sportaccommodaties is er voor de periode 1 januari - 30 juni 2021 
weer een landelijke compensatieregeling ervan uitgaande dat 
verhuurders hierdoor volledig gecompenseerd worden. Eventuele 
restschade maakt wel onderdeel uit van de incidentele compensatie.  

d. Eventuele meevallers in de exploitatie dienen te worden verrekend 
bij de bepaling van het netto verlies waar de gemeente incidentele 
compensatie voor verleent. Dit geldt ook voor eventuele meevallers 
buiten de corona-effecten om. De incidentele compensatie ziet alleen 
toe op aantoonbare netto financiële effecten als gevolg van het 
coronavirus in 2021. Dit voor zover dit niet door de eigen 
bedrijfsvoering van WoerdenSport redelijkerwijs valt op te vangen.  

e. WoerdenSport zal ook voor 2021 werken met een open boekhouding 
per zwembad richting de gemeente voor zover deze gegevens per 
zwembad beschikbaar zijn. De gemeente krijgt hierbij de 
mogelijkheid om ieder kwartaal de bedrijfsvoering te toetsen en te 
vergelijken met corona-effecten bij soortgelijke zwembaden.  

f. WoerdenSport zal voor 2021 de kostenstructuur inrichten op basis 
van de nieuwe corona-omstandigheden.  

g. Er vindt achteraf een verantwoording plaats aan de hand van de 
jaarstukken en de bijbehorende accountantsverklaring. In deze 
jaarstukken wordt specifiek ingegaan op de verantwoording van deze 
incidentele compensatie onder voorwaarden.  

h. De wijze waarop de incidentele compensatie financieel wordt 
geëffectueerd dient nog nader te worden uitgewerkt. 

publieks-
samenvatting 

WoerdenSport is door de coronacrisis in financieel zwaar weer terecht gekomen. 
WoerdenSport heeft de gemeente ook voor 2021 om hulp gevraagd. Om de 
exploitatie van de zwembaden veilig te stellen is de gemeente bereid WoerdenSport 
weer incidenteel te compenseren. 
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17 september 
2020 (PA) 
 
 
 
24 september 
2020 (besluit) 

Politieke 
Avond 17 
september 
2020 
 
Raadsvergade
ring 24 
september 
2020 
 
Raadsvoorstel 
Raadsbesluit 

Tijdens de Politieke Avond van 17 september 2020 is het raadsvoorstel 
over financiële schade voor Woerden Sport door corona besproken 
tijdens de Politieke Avond. Namens het bestuur van Woerden Sport 
heeft de heer Eekhof ingesproken: Inspreeknotitie Woerden Sport. 
 
Het raadsvoorstel is als hamerstuk doorgeleid naar de 
raadsvergadering van 24 september 2020.  
 
De annotatie behorende bij dit raadsvoorstel vindt u hier.  
  

   

regelgeving  

naam en link relevante artikelen en informatie 

Gemeentewet, art. 
192 

De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van artikel 
192 van de Gemeentewet (begroting). 

Financiële 
verordening 2020, 
art. 7, eerste lid, sub 
c 

De financiële schade voor 2021 zou volgens WoerdenSport, op basis van de door 
WoerdenSport geformuleerde uitgangspunten en inschattingen van het beloop van 
de coronarichtlijnen en -maatregelen, op kunnen lopen tot € 520K. Dat is hoger dan 
conform de Financiële Verordening 2020 (art. 7 lid 1 sub c) de bevoegdheid van het 
college reikt. 
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