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Samenvatting
Op 8 november 2016 heeft de gemeenteraad de motie aangenomen waarin de gemeenteraad u
verzoekt voor aanvang van het schooljaar 2017-2018 met een aanpak te komen, waarbij de norm is
dat alle kinderen die de basisschool verlaten over zwemvaardigheden beschikken, vergelijkbaar met
het zwemdiploma A.
Na inventarisatie op de scholen in de gemeente Brielle blijken 4 leerlingen in groep 8 aanwezig te zijn
zonder diploma waarvan 3 van 1 school). Gezien de beperkte hoeveelheid kinderen wordt niet
geadviseerd om een specifiek programma op te stellen voor deze kinderen. Maar om deze leerlingen
via de scholen te benaderen over de mogelijkheid van zwemles en zo mogelijk (financiële)
ondersteuning aan te bieden.

Gevraagde beslissing college:
1. De 4 kinderen zonder diploma via de scholen te benaderen voor de mogelijkheid van
zwemles.
2. De commissie Samenleving adviseren de gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met
de aanpak en de motie als afgedaan te beschouwen.

Besluitvormingstraject
College
Commissie BZM
Commissie Samenleving
Commissie Grondgebied
Raad
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Onderwerp:
schoolzwemmen binnen de gemeente Brielle

1.

Inleiding
Op 8 november 2016 heeft de gemeenteraad de motie aangenomen waarin de
gemeenteraad u verzoekt voor aanvang van het schooljaar 2017-2018 met een
aanpak te komen, waarbij de norm is dat alle kinderen die de basisschool verlaten
over zwemvaardigheden beschikken, vergelijkbaar met het zwemdiploma A.

2.

Beoogd effect
Voldoen aan de motie van de raad.

3.

Argumenten
Nadat de motie aangenomen is, is geïnventariseerd bij de basisscholen hoeveel
leerlingen in groep 8 geen zwemdiploma hebben. Dit blijken 4 leerlingen te zijn,
waarvan 3 op 1 school.
Uit de inventarisatie blijkt dat het vooral kinderen van statushouders zijn die geen
zwemdiploma hebben. Vluchtelingenwerk wordt benaderd om hieraan expliciet
aandacht te geven.
De Dukdalf verzorgt sinds jaar en dag zwemlessen voor kinderen uit de gemeente
Brielle en omgeving. Deze 4 kinderen kunnen daar ook gebruik van maken. Het
kan zijn dat gebrek aan financiën ervoor zorgt dat deze kinderen geen zwemles
kunnen volgen. Hierbij is het mogelijk om een financiële bijdrage aan te vragen bij
de sociale dienst (kindgebonden budget). En wanneer dit niet toereikend is, kan
een bijdrage gevraagd worden aan Stichting Leergeld.
In ieder geval zullen deze kinderen benaderd worden (via de scholen) door de
gemeente waarin kenbaar gemaakt wordt dat een zwemdiploma in een waterrijk
land belangrijk is en dat er de mogelijkheid is om lessen te volgen in de Dukdalf.
Ook wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn wanneer financiële problemen
ervoor zorgen dat zwemles niet gevolgd kan worden.

Gezien de beperkte hoeveelheid kinderen zonder diploma, wordt u niet
geadviseerd een specifiek programma o.i.d. op te starten.

4.

Draagvlak en risico’s
N.v.t.

5.

Aanpak / uitvoering
Zie punt 3.
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6.

Communicatie
Zie punt 3.

7.

Organisatorische en/of personele aspecten
N.v.t.

8.

Juridische aspecten
N.v.t.

9.

Kosten, baten en dekking
N.v.t.

Bijlage(n):
Motie schoolzwemmen 8 november 2016
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