
Beantwoording aanvullende vragen – Noodkrediet Wantijbad 

1. Op welke wijze denkt het college de komende jaren de tekorten die gesignaleerd worden in de 

brief op de onderhoudskosten te gaan dekken? Technische vragen over BTW en BOSA-subsidie 

worden schriftelijk gesteld aan de wethouder.  

2020 en 2021 zijn twee piekjaren geweest qua onderhoud voor het Wantijbad. Daarbij kwam 

onverwachts dat zij voor hun onderhoudsinvesteringen geen aanspraak meer konden doen op 

BTW teruggave maar dat zij nu via de BOSA hiervoor subsidie moeten aanvragen.  

 

Het tijdelijke tekort komt voort uit hoe de BOSA subsidie functioneert. Nu moet Stichting 

Wantijbad aan het einde van het jaar over het gehele jaar 20% van de onderhoudsinvesteringen 

terugvragen als subsidie. Omdat de onderhoudsinvesteringen al in december en januari worden 

gemaakt moet dit bedrag voor een klein jaar door de stichting worden voorgefinancierd. 

Voorheen onder BTW teruggave kon dit nog per kwartaal worden teruggevraagd. Omdat er in 

2020 en 2021 veel onderhoud gepland stond/staat was dit voor te financieren bedrag erg hoog. 

Dit was de stichting niet in staat om te dragen. Het noodkrediet wordt gebruikt om deze 20% 

voorfinanciering van de BOSA subsidie voor 2020 en 2021 te overbruggen. 

 

De komende jaren staat er relatief weinig onderhoud op de planning. De reguliere gemeentelijke 

subsidie die Stichting Wantijbad ontvangt is voldoende om de onderhoudskosten te dekken 

inclusief de 20% die aan het eind van het jaar wordt teruggevraagd via de BOSA. In 2026 staat er 

weer groter onderhoud op de planning voor het Wantijbad. 

 

2. Het college wordt gevraagd om een helder overzicht te geven van het eigenaarschap van de 

Dubbel, het Wantijbad en de Sportboulevard en dan in te gaan op de verschillen waarop het 

onderhoud wordt gefinancierd en wat hiervan de reden van is.  

Wantijbad 

Het Wantijbad is eigendom van de gemeente. Het betreft een openlucht zwembad en wordt niet 

gezien als gemeentelijk vastgoed (zie beantwoording technisch vragen Groenlinks bij 2020-

0140995 Raadsvoorstel Sportboulevard) Stichting Wantijbad huurt de voorziening om niet en 

mag het zwembad exploiteren. De Stichting is geheel verantwoordelijk voor beheer en 

onderhoud. Zij krijgen jaarlijks op basis van een meerjarenonderhoudsplan een gemeentelijke 

subsidie om het onderhoud van het zwembad te bekostigen. 

 

Sportboulevard 

De Sportboulevard is eigendom van de gemeente en is in beheer bij het cluster 

Publieksaccommodaties. Er is een huurovereenkomst met bijbehorende demarcatielijst 

afgesloten met de exploitant. Hierin is bepaald wie voor welk onderhoud verantwoordelijk is.  

 

De Dubbel 

Zwembad De Dubbel is, net als de Sportboulevard,  in gemeentelijk eigendom van de gemeente 

en komt na voltooiing van de renovatie in beheer bij cluster Publieksaccommodaties.  Er is een 

bruikleenovereenkomst afgesloten met de stichting die het zwembad exploiteert.  

 

Verschillen 
Het Wantijbad wordt niet gezien als gemeentelijk vastgoed aangezien het een 
openluchtzwembad betreft. Het beheer en onderhoud van het Wantijbad is daarom op een 
andere manier belegd. 


