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AW 
 
Geachte collega,  
  
Ondersteunt u de motie ’compensatieregeling voor de zwembaden om faillissementen te 
voorkomen’?  
 
Door de coronacrisis hebben zwembaden het zwaar. De NOW regeling is wel van toepassing, 
maar de hoge vaste lasten worden niet gecompenseerd. Als gemeenten kunnen we deze 
verliezen niet compenseren. Met de motie wordt de VNG gevraagd haar invloed aan te wenden bij 
het ministerie om het belang van de zwembaden te onderstrepen en het kabinet aan te sporen 
ook voor de zwembaden een goede compensatieregeling op te stellen, teneinde de zwembaden 
van faillissement te redden.  
  
Om van eenduidig en krachtig signaal te laten horen over onze zorgen verzoeken we u om aan te 
geven of u als college deze motie ondersteunt. Wij nemen uw gemeente dan op als mede-
indiener van deze motie. Graag ontvangen wij z.s.m. uw reactie. U kunt deze mail beantwoorden.  
  
Ook kunt u er ook voor kiezen om tijdens de Algemene Ledenvergadering met deze motie in te 
stemmen. 
   
  
Met vriendelijke groet, 
 
Wim Vos  
Wethouder Sport en Bewegen gemeente Leusden 
 

 
 
Deze e-mail is persoonlijk. Ga voor onze volledige disclaimer naar https://www.leusden.nl. 
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MOTIE ZWEMBADEN 
 
 
 
Zaaknummer:   Verzonden: 

L254744   14 september 2020  

 
 
Aan:     Algemene :Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in 

digitale vergadering op 25 september 2020 
 
Datum: 14 september 2020 
 
Betreft: Compensatieregeling voor de zwembaden om faillissementen te voorkomen 
 
 
De gemeenten, 
 
 
Constaterende dat: 
 
1. zwemmen een belangrijke bijdrage levert in de vitaliteit van mensen; 
2.  we koesteren dat bijna elk kind in Nederland, waterland, een of meer zwemdiploma’s    

heeft; 
3.  meerdere zwembaden door de coronacrisis zware verliezen leiden; 
4.  de NOW regeling wel van toepassing is, maar de hoge vaste lasten niet 

compenseert; 
5.  de gemeenten deze verliezen niet kunnen compenseren; 
6.  sluiting van veel zwembaden dreigt indien de gemeenten geen beroep kunnen doen 

op overheidssteun. 
 
 
Vraagt het VNG bestuur om: 
 
1. haar invloed aan te wenden bij het Ministerie om het belang van de zwembaden te 

onderstrepen; 
2.  het Kabinet aan te sporen ook voor de zwembaden een goede compensatieregeling 

op te stellen, teneinde de zwembaden van faillissement te redden. 
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En besluit namens de gemeenten deze motie in afschrift te sturen aan: 
Ministerie van VWS; 
Ministerie van Justitie en Veiligheid; 
VNG; Genootschap van Burgemeesters; 
Fractievoorzitters van de fracties in de 1e en 2e kamer; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 

  
  
 W. Vos, wethouder Sport en bewegen, gemeente Leusden 
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