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Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 

Vorig jaar hebben wij u gemeld dat de burger coöperatie een verkenning heeft gedaan voor de 

opstelling van statuten maar dat er eerst duidelijkheid moest komen over de fiscaliteit als gevolg van 

de wetswijziging verruiming btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019. Er is inmiddels duidelijkheid. Op 

basis daarvan heeft de burger coöperatie aan het college laten weten dat zij door de wetswijziging, die 

verder gaat dan begin 2018 is voorzien, de opdracht niet kunnen uitvoeren binnen de financiële 

uitgangspunten van de raad. In de bijlage vindt u de brief die wij op 13 februari hebben ontvangen. 

 

KERNBOODSCHAP 

het college gaat er nog steeds van uit dat zij het raadsbesluit, om het zwembad 20 jaar open te 

houden, binnen de gestelde kaders kan uitvoeren. Het college beraad zich op de mogelijkheden voor 

eigendom, beheer en exploitatie van zwembad Albrandswaard.  

 

VERVOLG 

Wij zullen u op de hoogte houden van onze bevindingen voor de toekomst van zwembad 

Albrandswaard. 

 

BIJLAGEN 

Brief burger coöperatie d.d. 13 februari 2019 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 

 



13-02-2019 

Geacht College, 

Sinds 2017 zijn wij, als burgerinitiatief bezig met de toekomst van binnenzwembad 

Albrandswaard. Begin 2018 heeft u ons gevraagd een plan in te dienen voor exploitatie, 

beheer en/of eigendom van binnenzwembad Albrandswaard op basis van de uitgangspunten 

die door de gemeenteraad zijn gesteld. Dat hebben wij in de hoedanigheid van de door de 

vrijwilligers beoogde burger coöperatie gedaan. 

U heeft ons plan destijds laten beoordelen waarbij ook de financiële gedachten van ons zijn 

beoordeeld. Destijds was de beoordelingscommissie van oordeel dat ook de burger 

coöperatie het zwembad met een optimaal btw-tarief kon gaan exploiteren. O.a. op basis 

daarvan zijn wij, na gunning door de gemeente, verder gegaan met het uitwerken van onze 

plannen. 

Eind 2018 zijn wij door de gemeente op de hoogte gebracht van veranderingen in het 

belastingplan 2019 waarin geen btw-aftrek voor de coöperatie meer geldt. (Ter toelichting: 

het is een coöperatie toegestaan om als onderneming naar winst te streven en btw terug te 

vragen. De coöperatie heeft een winstoogmerk, om hiermee te kunnen investeren in het 

binnenbad en op termijn ook het buitenbad. De nieuwe belastingregels echter achten het 

behalen van winst mede op basis van een (gemeentelijke) bijdrage voor een coöperatie 

onmogelijk -en daarmee de mogelijkheid btw terug te vragen. De bijdrage wordt verstrekt, 

zodat de gemeente de verantwoordelijkheid aan de coöperatie overdraagt en als 

tegenprestatie voert de coöperatie daar de bijbehorende diensten voor uit). Op basis van het 

plan dat wij in februari 2018 bij u hebben ingediend, heeft belastingadviseur Caraad 

berekend dat de btw wijziging een financiële tegenvaller betekent van tussen de € 50.000 en 

€ 100.000 per jaar. Wij hebben met Caraad en daarna met een extern belastingadviseur 

verschillende oplossingsrichtingen bekeken die ons in staat zouden stellen om binnen de 

uitgangspunten van uw gemeenteraad, maar ook binnen onze visie alsnog het zwembad in 

eigendom te nemen, te beheren en/of te exploiteren. Dat is helaas niet gelukt. 

Graag willen we met het college in overleg om ons standpunt nader toe te lichten.  Met als 

doel om tot een oplossing te komen op welke wijze wij als burgercoöperatie onze inbreng 

kunnen leveren voor het zwembad. Mocht dat niet lukken dan moeten we tot de conclusie 

komen dat we ons ingediende voorstel voor het eigendom, exploitatie en/of beheer van het 

zwembad terug moeten nemen. Met het nieuwe belastingplan kunnen wij de opdracht niet 

uitvoeren binnen de financiële uitgangspunten van de gemeenteraad. 

Wij hebben ons het afgelopen jaar ingezet voor de toekomst van het zwembad en wij gaan er 

dan ook vanuit dat het zwembad daadwerkelijk de komende 20 jaar open blijft. Alle kennis 

die wij hebben opgedaan willen we graag inzetten voor de toekomst van het 

binnenzwembad. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het verbreden en verdiepen van de 

positie van het zwembad in onze lokale samenleving, een aspect dat ook door de 

gemeenteraad is omarmd. Wij zouden het dan ook op prijs stellen betrokken te blijven bij 

het verdere proces, zodat ook de gebruikers/zwemscholen hun input die zij aan ons hebben 

gegeven terugzien in het toekomstige resultaat. 



Ook willen we zelf nog een uiterste poging doen om te kijken of wij, binnen de kaders van uw 

raad toch nog een oplossing kunnen bedenken. Mocht dit lukken dan zullen we u direct op 

de hoogte brengen. 

Wij willen deze brief, nadat wij uw reactie hebben ontvangen zo spoedig mogelijk naar de 

gebruikers/ zwemscholen verzenden.  

Met vriendelijke groet, 

De Burgercoöperatie Zwembad Albrandswaard 

Bert Euser, Dick Happel, Floor van der Kemp, Elsemarijn Mulders 
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