
Samenvatting en preadvies motie: “Compensatieregeling voor de zwembaden om 
faillissementen te voorkomen”  
 
Indienende gemeente(n): Leusden 
 
Ondersteunende gemeenten: Schiermonnikoog, Oldenzaal, Eersel, Katwijk, Vijfheerenlanden, 
Laren NH. Een actueel overzicht volgt nog.  
 
Status motie: definitief.  
 
Strekking van de motie:  
Oproep aan VNG bestuur om: 
- haar invloed aan te wenden bij het ministerie om het belang van de zwembaden te 

onderstrepen 
- het kabinet aan te sporen ook voor de zwembaden een goede compensatieregeling op te 

stellen, teneinde de zwembaden van faillissement te redden. 
 

Preadvies VNG-bestuur: overnemen 
 
Toelichting bij het preadvies 
De VNG is zich samen met de indieners zeer bewust van het geschetste probleem voor de 
zwembaden. Bovendien geldt dit ook voor de gemeentelijke ijsbanen. Na 1 juli is met name de 
beperkte openstelling voor zwembaden en ijsbanen een financieel probleem gelet op hun hoge 
huisvestings- en personeelskosten. Een gesloten zwembad is “goedkoper” dan een half open 
zwembad. De VNG heeft dit in eerdere gesprekken met BZK en Financiën ook kenbaar gemaakt. 
De VNG trekt voor het onderdeel lokale sport samen op met Vereniging Sport en Gemeenten. Een 
verkenning van hun kant laat zien dat er vanaf 1 juni tot eind 2020 € 93 miljoen rijkscompensatie 
nodig is voor de coronaschade bij de zwembaden en ca. € 6 miljoen voor de ijsbanen. 
 
Met het Rijk (via directie Sport van VWS als vakinhoudelijk ministerie) is de afspraak gemaakt om 
over compensatie van daadwerkelijke kosten (realisatie) 2020 bij de instellingen in oktober a.s. 
verder door te spreken. Een eventueel compensatiebedrag zou voor het eind van het jaar bekend 
moeten kunnen zijn, een regeling zou dan in kunnen gaan februari/maart 2021. (Let wel dat deze 
late tegemoetkoming invloed heeft op de gemeentelijke jaarrekening). 
 
Tot nu toe zijn de gesprekken met VWS directie Sport steeds gevoerd tussen VSG in nauw overleg 
met de VNG en G5 (sportdirecteuren en -wethouders), waarbij de voorzitter van de VNG-
commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs Sven de Langen is aangesloten. 

 


