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Kennisnemen van 

Update over corona(compensatie) van WoerdenSport voor 2020 en 2021.  
 
 
   
 
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 financiële problemen van zwembaden zijn niet structureel, maar direct gerelateerd aan deze 
maatregelen. Zwembaden zijn daarnaast een essentieel onderdeel van de basisinfrastructuur van de sport. 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 voor belastingen in de jaarrekening 2020 dat 
is ontstaan als gevolg van de coronacrisis). 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. Hierdoor is 
de exploitatie van de zwembaden Batenstein in Woerden en H2O in Harmelen voor 2020 en 2021 veilig gesteld.  
 
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 via de Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen (SPUK IJZ-
regeling). De gemeente maakt gebruik van deze regeling.  
 
In de Raadsinformatiebrief "Coronacompensatie WoerdenSport d.d. 15 juni 2021 (Z/21/017831 / D/21/023399) heeft het 
college toegezegd u in het vierde kwartaal van 2021 te informeren over de stand van zaken van de coronacompensatie 
voor 2020 en 2021 van WoerdenSport (toezegging R-62). In deze Raadsinformatiebrief wordt u hierover geïnformeerd.  
 
  
 
   
 
Kernboodschap 
De zwembaden zijn tot 15 maart 2021 gesloten geweest en de horeca tot 19 mei 2021. De horeca was daarna alleen met 
zitplaatsen en door de coronamaatregelen beperkt geopend. Zodra de zwembaden weer open mochten in 2021 zijn de 



diverse onderdelen weer van start gegaan binnen de mogelijkheden bepaald door de coronamaatregelen. Er is sterk 
ingezet op het geven van zwemlessen, mede om de kinderen nog vóór de zomervakantie een diploma te kunnen laten 
behalen en om de lengte van de wachtlijsten zo veel mogelijk te beperken. Deze lessen zijn ook tijdens de 
vakantieperiode voortgezet, ofschoon in deze periode de bezetting van de lessen niet altijd optimaal was. Het 
personeelsbestand is ondanks corona op peil gebleven, waardoor de lessen optimaal kunnen worden gegeven. Door de 
beperking van het maximum aantal mensen in een ruimte en het handhaven van de 1,5 meter werd het banenzwemmen 
georganiseerd door middel van zwemmen in de breedte en met reserveringen. Door de beperking van het maximum 
aantal bezoekers in een ruimte kon het recreatief zwemmen niet aangeboden worden.  
 
In de coronaperiode zijn, door de sluiting van de zwembaden en de verdere coronabeperkingen, de wachtlijsten voor 
zwemlessen groter geworden. Dit was onvermijdelijk. WoerdenSport legt zowel in het Batensteinbad als in H2O primair 
de focus op het optimaal geven van zwemlessen om de wachttijden zo snel mogelijk in te korten. Zo zijn de 
zwemlesgroepen iets vergroot van 10 naar 11 kinderen zonder aan kwaliteit van de lessen in te boeten en is er 
zwemles aangeboden gedurende de gehele zomervakantie, waarbij niet-gevolgde lessen niet betaald hoefden te worden. 
Het geven van zwemlessen kan echter niet onbeperkt worden opgevoerd door de limitering van het beschikbare 
zwemwater en het beschikbare aantal gediplomeerde instructeurs.  
 
Per 25 september 2021 zijn alle maatregelen ten aanzien van zwembadgebruik vervallen en kunnen de zwembaden weer 
maximaal bezet worden. Het programma van het recreatie- en het doelgroepzwemmen is weer gestart, waardoor het 
aanbod aan de diverse klantengroepen weer op het niveau is van voor COVID-19. Het horecagedeelte kent vanaf 25 
september nog coronachecks bij de ingang. Voor H2O Zalen in Harmelen zal een programma worden uitgerold om de 
bezetting te vergroten.  
 
Gedurende de gehele coronaperiode heeft WoerdenSport optimaal gebruik gemaakt van alle mogelijke landelijke 
compensatiemogelijkheden, zoals de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL), de Tijdelijke 
noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming verhuurders 
sportaccommodaties (TVS).  
 
De SPUK IJZ-regeling 2020 is verlengd voor de eerste twee kwartalen van 2021. De gemeente Woerden zal gebruik 
maken van deze regeling. Het kabinet beslist aan het einde van het derde kwartaal van 2021 of de SPUK IJZ-regeling 
ook voor dat kwartaal wordt voortgezet. Dit is afhankelijk van de beperkende maatregelen die gedurende dit kwartaal van 
toepassing zijn.   
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
Financiën 
Situatie 2021  
Over het eerste half jaar van 2021 heeft WoerdenSport een te compenseren resultaat behaald van ca. € 175.000,--. 
WoerdenSport verwacht over geheel 2021 een door corona veroorzaakt verlies van € 435.000,--. Dit is € 85.000,-- beter 
dan verwacht in december 2020. Als de SPUK IJZ-aanvraag voor het eerste half jaar van 2021 wordt verleend en de 
regeling niet wordt verlengd voor het derde en/of vierde kwartaal van 2021, dan verwacht WoerdenSport dat voor geheel 
2021 een bedrag van ca. € 260.000,-- in de vorm van huurkwijtschelding ten laste van de gemeente komt. Dit bedrag is 
nog aan verandering onderhevig als gevolg van de ontwikkeling van de coronamaatregelen. Het jaarbedrag in de vorm 
van huurkwijtschelding dat ten laste van de gemeente komt, zou met een eventuele SPUK IJZ-uitkering over het derde 
en/of vierde kwartaal nog kunnen dalen.  
 
Op 24 juni 2021 heeft de gemeenteraad tijdens het Voorjaarsoverleg besloten om € 550.000,-- als reservering voor 
WoerdenSport (zoals opgenomen in de Coronarapportage 2021) door middel van een begrotingswijziging in de begroting 
2021 te verwerken.  
 
De gemeente zal een subsidieaanvraag voor de SPUK IJZ-regeling 2021 gaan indienen. Wanneer het totaal van de 
aangevraagde uitkeringen het beschikbare landelijke budget overschrijdt, wordt dit naar rato verleend.  
De Minister voor Medische Zorg beslist binnen 8 weken, zodat de gemeente in principe voor 13 december 2021 een 
besluit ontvangt op de aanvraag. Indien dit besluit tijdig bij de gemeente bekend is, zal dit verwerkt worden in de 
Jaarrekening. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal dit besluit verwerkt worden in het volgende Planning en Control-
document. 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 € 550.000,-- ook uit is gefinancierd.  



 
Situatie 2020  
De gemeente Woerden heeft ca. € 500.000,-- ingediend voor de SPUK IJZ-subsidieaanvraag over het boekjaar 2020. In 
2020 is een voorziening gevormd voor de dekking vanwege coronaschade bij WoerdenSport van € 500.000,-- ten laste 
van de Algemene Reserve. De gemeente heeft van de SPUK IJZ-regeling ca. € 445.000,-- ontvangen. Deze ontvangsten 
zullen worden gestort in de Algemene Reserve ter compensatie van de eerdere uitname uit de Algemene Reserve. Dit is 
ook al verwerkt in de Najaarsrapportage. 
Op 16 september 2021 heeft de gemeente de definitieve jaarstukken 2020 van WoerdenSport ontvangen. De jaarstukken 
onderbouwen de huurkwijtschelding 2020 en de bedragen opgenomen in de SPUK IJZ-subsidieaanvraag 2020. 
   
 
  
 
   
 
Vervolg 
De gemeente overlegt regelmatig met WoerdenSport. In 2020 en 2021 heeft ieder kwartaal afstemming plaatsgevonden 
tussen de gemeente en WoerdenSport over de (financiële) stand van zaken bij WoerdenSport. Ook voor de komende 
periode is dit de inzet. 
Uiterlijk 1 oktober 2022 ontvangt de gemeente de jaarstukken 2021 van WoerdenSport. Dan is duidelijk wat het definitieve 
netto verlies 2021 van WoerdenSport is. De verwachting is dat het college de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 
2022 via een Raadsinformatiebrief kan informeren over de financiële afwikkeling 2021 van WoerdenSport. Daarnaast 
wordt de gemeenteraad via de reguliere Planning en Control cyclus op de hoogte gehouden. 
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