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Aanleiding 
Waarschijnlijk zal het ministerie van VWS de aanvraag van Stichting Wantijbad voor een 
subsidie in het kader van de regeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 
(BOSA) dit jaar niet afhandelen. Dit betekent dat Stichting Wantijbad pas volgend jaar in 
staat is om de beschikbaar gestelde lening af te lossen. Dit tezamen met voortschrijdend 
inzicht in het systeem van de BOSA subsidiëring vraagt om een ander voorstel, dan het aan 
uw raad reeds voorgelegde maar verdaagde raadsvoorstel, betreffende het noodkrediet voor 
Stichting Wantijbad. 
 
Door de trage uitbetaling van de BOSA subsidie biedt het huidige voorstel voor Stichting 
Wantijbad geen passende oplossing meer voor de terugbetaling van dit noodkrediet. Een 
passende oplossing zou zijn om aan het verstrekte krediet een terugbetaal termijn te stellen 
van medio 2021. Hieronder hierop de toelichting. 
 
Hierbij wordt uw raad verzocht om het huidige voorstel voor het noodkrediet voor Stichting 
Wantijbad te laten vervallen en de besluitvorming op basis van een nieuw raadsvoorstel te 
laten verlopen.  
 
Status BOSA aanvragen 
In plaats van BTW teruggave is Stichting Wantijbad geroepen tot het aanvragen van BOSA 
subsidie. De aan te vragen subsidie betreft 20% van de investeringen op het onderhoud van 
de zwemvoorzieningen. Eind april 2020 heeft de belastingdienst Stichting Wantijbad 
geïnformeerd dat zij vanaf 2019 gebruik moeten maken van de BOSA subsidie. De Stichting 
heeft daarop twee BOSA subsidie aanvragen ingediend bij het ministerie van VWS. Dit gaat 
om de investeringen op het onderhoud van de zwemvoorziening over 2019 en 2020. De aan 
te vragen subsidie bedraagt 20 procent van deze kosten, dit is 1% minder dan de BTW 
teruggave die de stichting voorheen kon aanvragen.  
 
De aanvraag voor 2019 is inmiddels toegekend, deze aanvraag bedroeg circa € 47.000,-. 
Op deze teruggave is € 5.000,- in mindering gebracht omdat de aanvraag meer dan twaalf 
maanden na de door de BOSA aangegeven subsidieaanvraagtermijn is ingediend. 
 
De aanvraag voor 2020 is nog in behandeling, deze aanvraag is groter en bedraagt circa 
€ 72.000,-. 
Voor deze aanvraag zijn door de BOSA dienst aanvullende vragen gesteld en de 
beantwoording hierop is voldoende. De BOSA dienst heeft geen indicatie gegeven wanneer 
de uitbetaling van deze subsidie verwacht kan worden. Naar verwachting zal dit pas na de 
jaarwisseling zijn. 
 
Terugbetaling lening 
Het ontvangen van € 42.000,- aan BOSA subsidie over 2019 geeft het Wantijbad niet 
voldoende ruimte om de lening van € 50.000,- terug te betalen aan de gemeente. De 
reserves van de Stichting waren aan het eind van dit jaar nagenoeg opgebruikt. Pas bij het 
ontvangen van de tweede aangevraagde subsidie zou het Wantijbad hier weer genoeg 
middelen voor hebben. 
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Onderhoud voorzieningen 
Het Wantijbad krijgt van de gemeente een reguliere subsidie voor het onderhoud van het 
zwembad. Afspraken hierover staan opgenomen in een meerjarenonderhoudsplan waar het 
Wantijbad zijn verantwoording en tegenprestatie voor de subsidie op baseert. In het 
onderhoudstraject wordt er rond de jaarwisseling gestart met de werkzaamheden zodat het 
zwembad met de opening van het zwemseizoen gereed is. 
 
Toen de Stichting de BTW nog terug kon vragen via de belastingdienst kregen zij per 
kwartaal een bedrag terugbetaalt. De BOSA subsidie werkt anders, daarin is voor het 
Wantijbad de enige optie subsidie over investeringen over het gehele boekjaar in een keer 
aan te vragen. De gemeentelijke subsidie voor dit onderhoud is gebaseerd op dat zij geen 
BTW over het onderhoud hoeven te betalen. Met het uitkeren van de BOSA subsidie aan het 
eind van een jaar moet het Wantijbad de 20% van de onderhoudsgelden dus voor een 
langere periode voorfinancieren. 
 
Voor het komende jaar staat er circa € 120.000,- aan onderhoud op de planning. De te 
subsidiëren component uit de BOSA hierin bedraagt circa € 20.000,-. Nu het Wantijbad 
nagenoeg geen reserves heeft staan lukt het hen niet om dit bedrag voor te financieren en 
daarmee ook niet te voldoen aan het afgesproken (en daarmee nodige) onderhoud van de 
zwemvoorziening. 
 
Door de late uitbetalingstermijn van de BOSA zijn de middelen die het Wantijbad nu tot hun 
beschikking heeft, inclusief het tijdelijke noodkrediet, nodig om het onderhoud voor 2021 te 
bekostigen. Een terugbetaaldatum medio 2021 geeft het Wantijbad ruimte om het nodige 
onderhoud wel uit te kunnen voeren. 
 
Voor de jaren 2022 t/m 2025 staat er minder onderhoud op de planning. De eerste drie jaar 
hiervan bedraagt het geplande onderhoud minder dan € 60.000,-. Als het Wantijbad uit hun 
inkomsten een reserve van € 10.000,- kan opbouwen over het komende zwemseizoen 
hebben zij weer genoeg ruimte om voortaan zelf de voorfinanciering van de nog uit te 
betalen BOSA subsidie te kunnen dragen. 
 
Openstaand raadsbesluit 
Het huidige raadsvoorstel voor het noodkrediet van 15 oktober 2020 is verdaagd en staat op 
het moment van schrijven van deze memo nog niet op de agenda voor behandeling. Bij het 
uitblijven van een besluit dit jaar zal het verstrekte krediet mogelijk onrechtmatig worden 
geacht omdat er geen raadsbesluit aan ten grondslag ligt. Dit zal geen ernstige gevolgen 
hebben omdat het een relatief klein bedrag betreft en het niet gaat om uitgaven maar om 
een tijdelijke kredietstelling. 
 
Bij het volgen van een raadsbesluit voor het afronden van de jaarrekening in april 2021 zal 
dit nog wel worden meegenomen in de beoordeling door de accountant. 


