MOTIE
De gemeenteraad van Leusden bijeen in de raadsvergadering van 13 september 2018
agendapunt 6. RV vaststellen Kaderbrief 2019-2022
Onderwerp: onderzoek herinvoeren zwemlessen in het basisonderwijs
Overwegende dat:
 door bezuinigingen het schoolzwemmen nagenoeg volledig van het lesrooster
verdwenen is;
 gemeente Leusden een zeer waterrijk gebied is en er dus een groot risico op
verdrinking aanwezig is;
 schoolzwemmen en zwemvaardigheid van levensbelang is om ongelukken te
voorkomen;
 de Reddingsbrigade Nederland deze zomer opnieuw de noodklok luidt dat er steeds
minder kinderen zich kunnen redden in het water;
 dat in Nederland slechts 35% van de 11 tot 16 jarigen het zwem ABC heeft behaald;
 er ook in Leusden kinderen zijn die zonder zwemdiploma ABC het basisonderwijs
verlaten;
 er ouders in Leusden zijn die onvoldoende financiële middelen hebben om hun
kinderen naar de dure particuliere zwemles te laten gaan;
 door omstandigheden ouders te weinig tijd hebben om hun kinderen naar particuliere
zwemlessen te begeleiden;
 sommige ouders onvoldoende noodzaak zien om hun kinderen particuliere
zwemlessen te laten volgen;
 de AFAS “Swim Experience” een prachtige aanvulling op zwemlessen is, maar niet
leidt tot het behalen van de zwemdiploma’s ABC;
 het afhankelijk zijn van charitas vernederend voor ouder en kind kan zijn;
 de overheid een verantwoordelijkheid heeft op het gebied van gezond bewegen,
veiligheid van alle kinderen en participatie (elk kind doet mee);
Verzoekt het college:
 de mogelijkheden te onderzoeken om het schoolzwemmen vanaf groep 3 en 4 in het
basisonderwijs weer terug in te voeren. Hiervoor contact te leggen met gemeenten die
het schoolzwemmen (opnieuw) hebben ingevoerd en de ervaring van deze
gemeenten slim te gebruiken;
 om mee te nemen in het onderzoek of er met ingang van schooljaar 2019-2020 een
pilot kan worden gestart met een beperkt aantal scholen;
 te onderzoeken of deelnemende scholen ontlast kunnen worden door de inzet van
vakkrachten en vrijwilligers bij vervoer en begeleiding van de kinderen;
 de middelen voor dit onderzoek beschikbaar te stellen uit het budget lokale
gezondheidszorg en indien dit budget niet toereikend is (afhankelijk van de hoogte van
het benodigde onderzoeksbudget) te dekken ten laste van de algemene reserve
flexibel deel
en gaat over tot de orde van de dag.
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