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Onderwerp: Raadsbrief beantwoording schriftelijke vragen SP 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op 18 november jl. ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van SP (conform artikel 33 
RvO) over het Witboek zwemveiligheid en het bevorderen van de zwemvaardigheid bij kinderen. In 
deze brief reageren wij op uw vragen. 
 
1. Wilt u reactie geven op het witboek ‘De rol van de school bij zwemveiligheid’? 
 
Het College heeft kennisgenomen van het witboek. Het witboek geeft duidelijk het belang aan van 
het bevorderen van zwemveiligheid en -vaardigheid. Daarnaast geeft het witboek een mooi 
overzicht van de ontwikkelingen binnen het schoolzwemmen, inclusief praktijkvoorbeelden en 
knelpunten.  
 
2. Welk doel heeft u om de kinderen die nog geen zwemdiploma hebben en nog niet op zwemles 

zijn geweest enthousiast te maken voor zwemmen en het behalen van een zwemdiploma 
middels schoolzwemmen en/of buitenschoolse zwemlessen (mogelijk gekoppeld aan een 
vangnetconstructie met financiële ondersteuning)?  
 

Zwemmen is een leuke en gezonde manier van sport en bewegen. Daarnaast is het ontwikkelen van 
zwemvaardigheid op jonge leeftijd een essentiële preventieve maatregel om verdrinkingen en 
andere zwemincidenten te voorkomen. Het College is dan ook van mening dat het belangrijk is dat 
alle kinderen de mogelijkheid hebben om te leren zwemmen en om te leren op een veilige manier 
te bewegen in het water. In eerste instantie zijn ouders verantwoordelijk voor het regelen van 
zwemles voor hun kinderen. Zoals echter ook het witboek aangeeft kan met name de 
inkomenssituatie van de ouders ervoor zorgen dat kinderen geen zwemlessen volgen en daardoor 
geen zwemdiploma’s halen. Om die reden biedt onze gemeente via het Meedoen Fonds 

mogelijkheden voor ouders om zwemlessen voor hun kinderen vergoed te krijgen.  
Daarnaast ondersteunt een van onze buurtsportcoaches als pilot een groep leerlingen van één 
basisschool op de vrijdagmiddag in het zwembad de Kalkwijck. Hier doen ongeveer 14 kinderen aan 
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mee, waarvan de meeste gevallen nog geen zwemdiploma hebben. In het voorjaar 2021 zal samen 
met de buurtsportcoach en de school een evaluatie van de pilot plaatsvinden. 

 
3. Kunt u een beeld schetsen van de huidige zwemvaardigheid in onze gemeente (met de focus op 

kinderen)?  
 

Wij schatten in dat 3 à 5 procent van de kinderen die het basisonderwijs afsluiten nog geen 
zwemdiploma hebben. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers die in het witboek staan 
vermeld. 
 
4. Wat kunt u doen om te bevorderen dat kinderen die een A,B en/of C diploma hebben gehaald, 

maar na het behalen van hun diploma weinig zwemmen, toch zwemvaardig te houden om zo 
verdrinkingen zoveel mogelijk te kunnen voorkomen?  
 

In onze gemeente hebben we een aantal zwembaden die gedurende de week meerdere uren open 
zijn voor recreatief zwemmen. Bovendien zijn er verschillende zwemverenigingen in onze 
gemeente actief. Na het diplomazwemmen informeren wij kinderen en hun ouders dat ze verder 
kunnen blijven zwemmen bij een zwemvereniging. Inwoners met een laag inkomen kunnen de 
contributie voor deze zwemverenigingen (deels) vergoed krijgen via het Meedoen Fonds.  
 
5. Bent u bereid te onderzoeken of kinderen die een zwemdiploma hebben gehaald, nieuwe 

vaardigheden zouden kunnen leren om hen ook zwemvaardig te krijgen voor het zwemmen in 
recreatieplassen en in open water, al dan niet in samenwerking met lokale reddingsbrigades, 
zwem- en duikverenigingen? 
 

Het College wil dat alle kinderen de mogelijkheid hebben om de belangrijkste zwemvaardigheden 
op te doen. Kinderen die een zwemdiploma hebben gehaald en additionele zwemvaardigheden 
willen opdoen kunnen terecht bij een van de zwemverenigingen in onze gemeenten. Er worden in 
onze gemeente standaard geen trainingen georganiseerd voor kinderen om specifieke 
zwemvaardigheden gericht op het zwemmen in open water op te doen. Onze inschatting is ook dat 
er lokaal weinig vraag is naar dergelijke trainingen. 
 
6. Deelt u de mening dat het belangrijk is dat kinderen onderwezen worden over de gevaren van 

open water? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om in overleg met betrokken zwemorganisaties, 
scholen en de lokale reddingsbrigade hier de aandacht op te vestigen?  
 

Het College deelt de mening dat het belangrijk is dat kinderen kennis hebben van de gevaren van 
open water. Tijdens zwemlessen leren kinderen meer dan alleen zich voortbewegen in het water, 
en is er ook aandacht voor veiligheid op en in het water. Verder zijn er voor scholen diverse 
lespakketten en voorlichtingsmaterialen beschikbaar over veilig recreëren bij open water. Scholen 
kunnen hier naar eigen behoefte gebruik van maken. 
 
7. In het Witboek worden een aantal praktijkvoorbeelden gegeven over hoe het beleid van andere 

gemeenten is ingericht om kinderen zoveel mogelijk te leren zwemmen en hen zwemvaardig te 
houden. Bent u bereid te kijken welke goede praktijkvoorbeelden het College in haar beleid 
kan opnemen, zodat de zwemvaardigheid en zwemveiligheid onder kinderen kan worden 
verbeterd?  
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Momenteel voeren we in het zwembad de Kalkwijck een pilot uit met een van onze 
buurtsportcoaches om een groep leerlingen zonder zwemdiploma zwemvaardigheden bij te 
brengen. Aan dit project doen ongeveer 14 kinderen mee. In het voorjaar 2021 zal samen met de 
buurtsportcoach een evaluatie van de pilot plaatsvinden. 
 
8. In het Witboek zijn een aantal knelpunten benoemd die gemeenten, scholen of zwembaden 

kunnen ervaren. Ziet het College in de aangedragen oplossingen nieuwe ideeën om over te 
nemen, zodat knelpunten in het zwembeleid zoveel mogelijk kunnen worden weggenomen? 
 

De oplossing in het Witboek om de samenwerking tussen zwembaden en scholen praktisch te 
organiseren sluit goed aan bij onze pilot met de buurtsportcoach. In het voorjaar 2021 zal samen 
met de buurtsportcoach worden gekeken of de pilot er voldoende in slaagt om meer kinderen te 
helpen om zwemvaardiger te worden. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
 
 
 
 
A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 
Burgemeester Gemeentesecretaris 
 
 
 
 
  


