
Initiatiefvoorstel (concept) *R16.000037*

Aan de raad van de gemeente Zuidplas 

Toelichting op de beslispunten 
Op elke basisschoolklas in het waterrijke Zuidplas zitten enkele kinderen  die geen zwemles hebben 
gekregen of zullen krijgen. De aanpak in dit initiatiefvoorstel heeft als doel dat alle kinderen in Zuidplas, 
die daar toe in staat zijn, zwemles krijgen: 'Alle kinderen kunnen zwemmen'. De aanpak richt zich op a) 
signaleren, b)  informeren en stimuleren en c) (financieel) ondersteunen.  Gevraagd wordt in te 
stemmen met deze aanpak en het college op te dragen de aanpak verder uit te werken en te 
implementeren. Om dit optimaal te organiseren wordt voorgesteld een jeugdsportfonds  (icm een 
jeugdcultuurfonds) op te richten of bij een bestaand fonds aan te sluiten.  

  
Beslispunten 

1. Instemmen met de aanpak 'alle kinderen kunnen zwemmen' 
2. Het college op te dragen de aanpak met betrokken partijen verder uit te werken en implementeren 
3. Aansluiten bij of oprichten van een jeugdsportfonds (icm een jeugdcultuurfonds) 
4. Als dekking hiervoor de middelen uit het kinderarmoedefonds te benutten 

Inhoud van het voorstel 
• Aanleiding 
In het waterrijke Zuidplas is het leren zwemmen net zo belangrijk voor de gezondheid van kinderen als 
gezond eten en inentingen. De fractie van PvdA/GroenLinks heeft, met hulp van vrijwilligers en 
professionals, verkend hoe de zwemvaardigheid in Zuidplas is en welke mogelijkheden er zijn om het 
aantal kinderen met zwemdiploma te vergroten.  Deze verkenning is als bijlage bijgevoegd.

• Probleemanalyse   
Uit de verkenning blijkt dat in Zuidplas al relatief veel kinderen zwemles krijgen (ca. 99%). Probleem 
voor met name gezinnen met een laag inkomen is dat zwemles duur is, de financiële bijdrage vanuit de 
gemeente beperkt is en de informatievoorzieningen hierover onduidelijk is. Ook zorgt de sluiting van 
zwembad de Koornmolen voor extra problemen voor kinderen uit Zevenhuizen en Moerkapelle.

• Aanpak 
De ambitie van dit voorstel is om alle kinderen in Zuidplas die zeven of ouder zijn, en daar toe in staat 
zijn, een zwemdiploma halen, bij voorkeur diploma B. Juist in een gemeente als Zuidplas, waar al een 
organisatie aanwezig is om zo veel kinderen zwemles te geven, ligt er een goede mogelijkheid om ook 
die andere kinderen op zwemles te krijgen.
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Gezien de grote betrokkenheid van de professionals en vrijwilligers stelt PvdA/GroenLinks een aanpak 
voor die de sterke punten van de betrokken organisaties verbindt. Deze aanpak heeft drie pijlers: 1) 
signaleren 2) informeren en stimuleren en 3) (financieel) ondersteunen

Voor signaleren kan bij de bestaande werkwijze van de teams jeugdgezondheidszorg van de GGD/CJG 
aangesloten worden. Zij stellen de kinderen uit groep 2 en groep 7 al de vraag over zwemles.

Voor informeren en stimuleren kan, naast de teams jeugdgezondheidszorg, ook scholen, Polderbad en 
Vluchtelingenwerk benut worden. De gemeente kan dit faciliteren met informatie (folders/actuele info op 
websites/etc.)

Zwemles kost bijna €500 per jaar per kind. Dit is voor gezinnen met een laag inkomen lastig te betalen. 
Voor (financieel) ondersteunen wordt voorgesteld, naar voorbeeld van andere Zuidhollandse 
gemeenten, aan te sluiten bij een jeugdsportfonds of zelf een jeugdsportfonds op te richten. Al in 11 
zwembaden in de Zuidhollandse gemeenten kunnen, met hulp van het jeugdsportfonds, kinderen uit 
gezinnen rond de armoedegrens zwemles krijgen. Naast deze algemene mogelijkheid is nog specifiek 
aandacht nodig om reistijd- en kosten voor ouders uit Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud-Verlaat te 
verminderen.

• Argumenten 

noodzaak 
De noodzaak van dit voorstel is: 
- veiligheid van kinderen in deze waterrijke omgeving 
- het wegvallen van het schoolzwemmen in het afgelopen decennium/decennia dat daarvoor een 

basisvoorziening voor zwemvaardigheid bood 
- de financiële situatie in gezinnen rond de armoedegrens, die naast een forse eigen bijdrage, ook een 

lastige keuze moeten maken of zij de bijzondere bijstand voor schoolgaande kinderen voor zwemles 
of school moeten inzetten 

Samenwerking 
Indien gemeente, zwembaden/verenigingen en de scholen of het CJG de handen ineen slaan is dit 
onveiligheidsprobleem voor kinderen met beperkte middelen effectief aan te pakken. De oprichting van 
of aansluiting bij een jeugdsportfonds (icm ee jeugdcultuurfonds) faciliteert dit en heeft spin-off voor het 
beleid om meer jongeren te laten aansluiten bij een sport- of cultuurvereniging. 

Kanttekeningen 
Er kunnen geen garanties gegeven worden dat na deze aanpak honderd procent van de kinderen 
zwemles krijgt. De inschatting is echter dat hiermee wel een grote stap gezet kan worden in het aantal 
kinderen dat zwemvaardig is. 

Beoogd effect 
Beoogd effect is een zwemdiploma voor alle kinderen in Zuidplas die daartoe in staat zijn. 

Beleidskader 
Dit voorstel heeft raakvlakken met: 
- veiligheid 
- sport en beweging 
- kinderarmoede 
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- vluchtelingen 

Financiën 
Voor de financiering kan het kinderarmoedefonds van de gemeente benut worden. (aanvullen met 
informatie dat beschikbaar komt vanuit het advies van het college over het voorstel) 

Communicatie / participatie 
Er is een belangrijke rol voor de gemeente weggelegd om de communicatie en voorlichting over 
zwemmen en financiële ondersteunt te faciliteren en te regisseren. 

Bijlagen 
Verkenning zwemvaardigheid in Zuidplas 

Met vriendelijke groet, 
fractie van PvdA/GroenLinks,  

Pieter Beeldman 
Johan Helmer 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Raadsbesluit  

Nader in te vullen 

De raad van de gemeente Zuidplas; 

gelezen het voorstel van de fractie van PvdA/GL;  

gelet op artikel / artikelen van ….;  

besluit: 

xx 

Aldus besloten in de openbare vergadering van  

De raad voornoemd,     
De griffier,     De voorzitter, 

P. van Vugt     K.J.G. Kats 
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