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Geachte leden van de raad,

Op 13 januari jl. ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie Gemeentebelangen Midden-
Groningen (conform artikel 33 RvO) over het controleren van coronatoegangsbewijzen bij 
zwemlessen. In deze brief reageren wij op uw vragen. 

1. Is het college op de hoogte van het artikel in nu.nl van 10 januari "Zwemouders in 
Groningen hoeven geen coronapas meer te tonen."?

Het college heeft kennisgenomen van het artikel. 

2. Is het college voornemens om in navolging van het besluit in Groningen hetzelfde te 
besluiten? Waarom wel of waarom niet?

Het college is niet voornemens om de gemeente Groningen te volgen in het besluit om zwemouders 
niet langer om een QR-code te vragen voordat ze het zwembad binnengaan om hun kinderen om te 
kleden. De gemeente Groningen heeft dit besluit overigens alweer teruggedraaid per 24 januari jl. 

Landelijk geldt momenteel de maatregel voor zwemlessen dat kinderen tot 18 jaar geen 
coronatoegangsbewijs nodig hebben. Ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden, maar 
moeten daarbij wel een coronatoegangsbewijs laten zien. Deze maatregel staat ook in het meest 
recente Protocol Verantwoord Zwemmen (versie 10.0.0). Het voorkomen dan wel verminderen van 
besmettingen in en rond het zwembad is van belang voor de gezondheid van alle bezoekers, 
medewerkers en vrijwilligers van de zwembaden.
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Wij volgen als gemeente zoveel mogelijk de landelijke coronamaatregelen. Het maken van 
uitzonderingen op de landelijke maatregelen door gemeenten zorgt in de praktijk vaak voor meer 
verwarring en ongelijke behandeling. We hanteren dus voor het gemeentelijk zwembad de 
Kalkwijck en de andere zwembaden in onze gemeente dezelfde regels. Het college is van mening 
dat het belangrijk is dat kinderen zwemlessen kunnen volgen. We bieden bij het gemeentelijk 
zwembad ouders dan ook verschillende mogelijkheden om zonder QR-code hun kind naar zwemles te 
begeleiden.

Zoals gezegd is het coronatoegangsbewijs enkel verplicht voor de ouders, en dus niet voor de 
kinderen zelf. Mensen die niet gevaccineerd zijn, kunnen een PCR-test doen, zodat zij zelf hun kind 
naar zwemles kunnen begeleiden. Bij zwembad de Kalkwijck zijn er ouders bekend die dat elke 
week doen. Daarnaast bieden we bij zwembad de Kalkwijck ouders de mogelijkheid om in de 
centrale entree hun kind om te kleden. Dat kan in het mindervaliden toilet. Een medewerker van 
het zwembad komt het kind vervolgens halen en begeleidt deze naar de zwemzaal. Verder komt het 
voor dat een andere ouder of een van de grootouders de kinderen brengt en helpt omkleden. 

Tot slot zullen wij, zodra het coronatoegangsbewijs als maatregel verdwijnt, bij de scholen 
aandacht vragen voor het belang van zwemles in het algemeen en specifiek voor kinderen die door 
deze maatregel geen zwemlessen hebben kunnen volgen.
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