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Onderwerp: Schoolzwemmen
D a t u m r a a d in o p e n b a r e
vergadering bijeen: 8 november 2016

De fractie van D66 stelt de raad voor de volgende motie aan te nemen
De raad van de Gemeente Brielle in vergadering bijeen op 8 november 2016;
Van mening zijnde dat
•

Schoolzwemmen een belangrijk onderdeel is van de algemene opvoeding van kinderen;

•

Het schoolzwemmen een toegevoegde waarde heeft bij het aanleren en onderhouden van
zwemvaardigheden van kinderen;

•

Bij veel gezinnen de kinderen van huis uit geen zwemles krijgen, omdat hun ouders hier het belang
van onderschatten en/of er de financiële middelen niet voor hebben;

•

Dat schoolzwemmen voorziet in de behoefte aan lichaamsbeweging bij kinderen.

Constaterende dat
•

Afgelopen zomer zowel de Reddingsbrigade Nederland als de zwembond KNZB de noodklok luidden
over het groeiende aantal kinderen zonder zwemdiploma;

•

De gemeente Brielle een waterrijke gemeente is;

•

Dat schoolzwemmen bijdraagt aan de naamsbekendheid en de exploitatie van ons zwembad "De
Dukdalf".

Spreekt uit dat
Het meer dan wenselijk is om het schoolzwemmen van de basisscholen in de gemeente Brielle
standaard in te voeren;
De norm daarbij is dat alle kinderen die de basisschool verlaten over zwemvaardigheden
beschikken, vergelijkbaar met het zwemdiploma A.
Verzoekt het college

vvo

Voor de aanvang van het schooljaar 2017-2018 met een degelijke aanpak te komen en de eventuele
beleidsmatige en financiële consequenties ten laste van de algemene reserves aan de raad voor te
leggen.
en gaat over tot de o'ifde van de dag.
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