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Onderwerp: Subsidie 2022 Bosbad

Voorgesteld besluit

1. Subsidie verlenen voor 2022 aan Bosbad BV van € 481.171;
2. De subsidie bevoorschotten in 4 gelijke termijnen van elk € 120.292,75 in januari, april, juli en 

oktober 2022;
3. De gemeenteraad informeren.

Inleiding
Bosbad BV exploiteert het zwembad in onze gemeente. Hiervoor ontvangen zij jaarlijks een subsidie. 
Dit voorstel gaat over de subsidieverlening voor 2022.

Doelstelling
Zwemactiviteiten in onze gemeente bevorderen met als doel een bijdrage te leveren aan de veiligheid 
(zwemvaardigheid), gezondheid (sport en bewegen) en plezier (recreatie) van onze inwoners. 

Argumenten
1.1 Subsidie is noodzakelijk voor het in standhouden van een zwembadvoorziening
Jaarlijks ontvangt Bosbad BV subsidie van de gemeente om een functioneel zwembad in stand te 
houden. Zonder deze subsidie kan het zwembad niet in stand blijven. 
In de sluitende begroting is rekening gehouden met een stijgen van de kaartjes met gemiddeld 3% en 
vooruitlopend op de cao-onderhandelingen een stijging van 2% voor het personeel. Dit past binnen 
onze afspraken.

1.2 De beschikbare middelen zijn toereikend 
In de Programmabegroting 2022 heeft de gemeenteraad voor het Bosbad € 481.171 opgenomen. De 
aanvraag van Bosbad BV past binnen de gepubliceerde subsidieplafonds voor 2022 (inclusief 
indexering).

2.1 U bent hiertoe bevoegd
Subsidie wordt in vier termijn aan het Bosbad overgemaakt. U doet dit op basis van artikel 4:95 Awb. 
Bosbad BV moet vóór 1 april 2023 verantwoording afleggen over ontvangen subsidie en de bereikte 
resultaten. 

3.1 De raad is geïnteresseerd
Gelet op de hoogte van het subsidiebedrag en de ontwikkelingen rondom renovatie/verbouw die nu bij 
het Bosbad spelen, adviseren we u de gemeenteraad te informeren.

Kanttekeningen
1.1 Begroting 2022 kent onzekerheid door gevolgen COVID-19
De beperkende maatregelen om verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan hebben grote 
gevolgen voor het zwembad. Niet alleen in 2020 en 2021 tijdens de lock downs werd dit gevoeld maar 
ook in 2022 zullen de consequenties van de beperkende maatregelen nog voelbaar zijn. Zo zijn de 
bezoekersaantallen nog niet terug op het niveau van vóór COVID-19. Dit maakt van het opstellen van 
een reële begroting een behoorlijke opgave.



Het Bosbad heeft een begroting opgesteld waarin weinig tot geen rekening is gehouden met een 
omzetverlies vanwege verplichte sluitingen. Deze begroting is gebaseerd op resultaten 2019, pre-
COVID-19.  
Tijdens het opstellen van deze begroting zagen we dat bezoekers hun weg terugvonden naar het 
Bosbad. Eind november 2021 werd echter door aangescherpte maatregelen de openstelling van het 
zwembad na 17:00 uur niet meer mogelijk. Het zwembad heeft een alternatief rooster opgesteld om 
toch zo veel als mogelijk zwemlessen door te laten maar andere activiteiten zijn beperkt. Afhankelijk 
van hoelang deze beperkende maatregelen gaan duren zal dit een financiële neerslag hebben op de 
begroting van het Bosbad. Verwachting is dat het Rijk, net als bij eerdere beperkingen, met een 
compensatiemaatregel komt. 

1.2 Sturen op resultaten is niet haalbaar 
Op basis van het Subsidiebeleidsplan en de Algemene subsidieverordening 2017 stuurt de gemeente 
met organisaties op (maatschappelijke) resultaten. Waar we voorgaande jaren op basis van het 
zogenaamde ‘vraaggesprek’ gezamenlijk met het zwembad resultaten voor het komend jaar 
formuleerde is dat nu vanwege de onzekerheden door COVID-19 niet haalbaar.

Natuurlijk zal het Bosbad waar mogelijk zoveel mogelijk van haar taken uitvoeren en haar uiterste best 
doen zo veel mogelijk doelgroepen te bereiken maar beperkende maatregelen maken dat hier maar 
gedeeltelijk vorm aan gegeven kan worden. Vooralsnog lijkt het langere tijd te gaan duren voor het 
zwembad weer terug zal zijn op het niveau van begin 2020. 

Planning/Uitvoering
Na besluit zal beschikking aan het Bosbad verzonden worden. 

Bijlagen
1. Begroting Bosbad 2022
2. Checklist subsidie 2022 Bosbad
3. Subsidiebeschikking 2022


