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Coronacompensatie WoerdenSport

Kennisnemen van
Stand van zaken van de coronacompensatie voor 2020 en 2021 van WoerdenSport.

Inleiding
In verband met de COVID-19 maatregelen is het voor zwembaden niet mogelijk geweest om in 2020 en 2021 de normale
bedrijfsvoering te voeren. De bedrijfsvoering van zwembaden is voor een groot deel gebaseerd op omzet door
grootschalig bezoek. Het bezoek is in verband met de COVID-19 maatregelen voor een groot deel weggevallen. Dit heeft
een dusdanig negatieve impact op de financiële situatie van zwembaden dat de landelijke steunmaatregelen, zoals de
Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL) en de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor
behoud van werkgelegenheid (NOW), niet voldoende zijn om de exploitanten het hoofd boven water te laten houden. 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. Om dit onderdeel van de
basisinfrastructuur te behouden is tijdelijke financiële hulp noodzakelijk. Zonder compensatie van de overheid - in brede
zin - loopt de exploitatie van zwembaden gevaar.
Op 24 september 2020 heeft de gemeenteraad daarom besloten om WoerdenSport in 2020 onder voorwaarden
incidenteel te compenseren voor de geleden coronaschade (het netto verlies vóór belastingen in de jaarrekening 2020 dat
is ontstaan als gevolg van de coronacrisis). Hierdoor is de exploitatie van de zwembaden Batenstein en H2O voor 2020
veilig gesteld. Deze incidentele compensatie wordt gedekt uit de Algemene Reserve. Op 25 maart 2021 heeft de
gemeenteraad een soortgelijk besluit genomen over de coronacompensatie voor 2021. Tijdens de Politieke Avond op 18
maart 2021 heeft wethouder Noorthoek in het kader van de tussentijdse toets toegezegd de raad te zullen informeren
over de volgende stap en de stand van zaken. In deze Raadsinformatiebrief wordt u hierover geïnformeerd.
Om de financiële gevolgen voor gemeenten te verzachten heeft het Rijk voor 2020 € 100 miljoen en voor de eerste helft
van 2021 € 80 miljoen beschikbaar gesteld. De Minister voor Medische Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport heeft hiervoor op 18 maart 2021 de Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19
(SPUK IJZ-regeling) vastgesteld. Hiervoor komen ook de zwembaden van WoerdenSport in aanmerking.

Kernboodschap
Situatie 2020
Tijdens de Politieke Avond op 18 maart 2021 heeft WoerdenSport aan de gemeenteraad aangegeven voor 2020 een
schadebedrag van ongeveer € 500.000,-- te verwachten. Met WoerdenSport is recent overleg geweest over de financiële
jaarafsluiting 2020. Op basis van de stand van zaken in mei 2021 is er geen aanleiding om dit bedrag te veranderen. Op
dit cijfer van WoerdenSport zal nog een accountantscontrole plaatsvinden. De jaarrekening wordt conform afspraken in
september 2021 vastgesteld en uiterlijk op 1 oktober 2021 aan de gemeente aangeboden.
Door de gemeente is op 26 mei 2021 de aanvraag 2020 voor een tegemoetkoming uit de landelijke Regeling specifieke
uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 (SPUK IJZ-regeling) ingediend. WoerdenSport heeft tijdig financiële data
2020 aangeleverd ter onderbouwing van de aanvraag gebaseerd op de voorlopige jaarcijfers 2020. De aangevraagde
(schade)vergoeding bedraagt € 493.030,--. Het is de verwachting dat de gemeente (grotendeels) wordt gecompenseerd
voor de schadecompensatie aan WoerdenSport. In juni 2021 heeft het college besloten de incidentele compensatie van
dit verlies met WoerdenSport te verrekenen door middel van huurkwijtschelding.
Situatie 2021
In maart 2021 werd door WoerdenSport een compensatiebedrag voor 2021 van € 520.000,-- ingeschat. Echter de
coronamaatregelen hebben geleid tot langere sluiting van de accommodaties dan verwacht. Tot 16 maart 2021 waren alle
accommodaties gesloten en daarna kon beperkt worden begonnen met leszwemmen, vervolgens individueel zwemmen
en sinds 5 juni 2021 kan ook weer doelgroep zwemmen en recreatief zwemmen plaatsvinden. Wel nog met de nodige
beperkingen. De herstart van de zwemlessen is goed verlopen. BatensteinBuiten kon in plaats van op 1 april op 19 mei
2021 weer open.
De langere sluiting dan verwacht en de vele beperkingen zullen in 2021 leiden tot grotere omzetverliezen dan voorzien.
Daar staat tegenover dat er een grotere uitkering uit de NOW- en TVL-regelingen dan verwacht is aangevraagd.
Bovendien heeft WoerdenSport besloten om ook deze zomervakantie door te gaan met het volledige zwemprogramma en
geen zomerpauze in te lassen. Het verdere beloop in 2021 van de impact van de COVID-19 maatregelen is nog onzeker,
maar de snelle versoepelingen bieden perspectief. WoerdenSport heeft de gemeente verzekerd dat zij klaar staat om elke
keer zo maximaal mogelijk in te spelen op de mogelijkheden, mede om de verliezen zo veel mogelijk te beperken.
Doordat er in de afgelopen periode geen ontslagen zijn gevallen, is de personeelsbezetting op orde voor een goede start.
De organisatie is er klaar voor en de medewerkers zijn enthousiast om aan de slag te gaan.
Ook voor 2021 kan de gemeente een beroep doen op de landelijke SPUK IJZ-regeling. De inzet is om weer zo maximaal
mogelijk gebruik te maken van deze regeling en hierdoor het netto schadebedrag voor de gemeente zo beperkt mogelijk
te houden.

Financiën
Op 26 mei 2021 heeft de gemeente een SPUK IJZ-subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van VWS ter grootte van
€ 493.030,--. Voor 1 september 2021 ontvangt de gemeente in principe een beslissing op de aanvraag. Als dit besluit
tijdig bij de gemeente bekend is, zal dit verwerkt worden in de Najaarsrapportage. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de
incidentele baat een voordeel betekenen in de jaarrekening 2021 en zal hij daar worden toegelicht. De subsidie vanuit het
Rijk zal gebruikt worden om het verlies van de gemeente te compenseren en komt ten gunste van de Algemene Reserve,
waar de initiële dekking van € 500.000,-- ook uit is gefinancierd. Om invulling te geven aan het raadsbesluit van 24
september 2020 heeft het college op 6 april 2021 besloten een voorziening ‘Compensatie coronaschade WoerdenSport’
van € 500.000,-- op de balans te vormen.

Vervolg
De gemeente blijft in regelmatig overleg met WoerdenSport over de afhandeling van 2020 en de ontwikkelingen in 2021.
In 2020 en 2021 heeft ieder kwartaal afstemming plaatsgevonden tussen gemeente en WoerdenSport inzake de
(financiële) stand van zaken bij WoerdenSport. Ook voor het tweede half jaar van 2021 is dit de inzet.
Uiterlijk 1 oktober 2021 ontvangt de gemeente de jaarstukken 2020 van WoerdenSport. Dan is duidelijk wat het definitieve
netto verlies 2020 van WoerdenSport is.
De verwachting is dat het college de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2021 via een Raadsinformatiebrief kan
informeren over de financiële afwikkeling 2020 van WoerdenSport. Daarnaast wordt de raad via de reguliere Planning &
Control cyclus op de hoogte gehouden en zal er in de Coronarapportages aandacht aan worden besteed.
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