Motie Schoolzwemmen
De raad van de Gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 5 juli 2018;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 juni 2018, bijlage nr.: 50 – 2018, “Kadernota 2018 en overzicht nieuw beleid”;
Overwegende dat:
• Son en Breugel veel basisscholen heeft, dus een groot aantal kinderen tussen
de 4 en 12 jaar oud;
• Het niet voor alle ouders financieel mogelijk is hun kinderen op zwemles te
doen;
• Er bovendien sprake is van statushouders, van wie de kinderen veelal geen
zwemdiploma hebben en van wie de ouders dit ook financieel niet kunnen
dragen;
• Het belangrijk is ook dit gevoel van veiligheid te vergroten;
• Er reeds een bedrag aan subsidie van 120.000,-- per jaar aan begrotingsruimte wordt gereserveerd ten behoeve van de exploitatie van het zwembad;
• Het belang van schoolzwemmen en de betrokkenheid van de gemeenten
daarbij blijkt uit het sociaal wetenschappelijk sportonderzoek NLZwemveilig
uit 2016 met betrekking tot schoolzwemmen van het Mulier Instituut;
Besluit:
Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:
1. Te onderzoeken:
hoeveel jongeren op de basisscholen van Son en Breugel, om welke reden
dan ook, geen zwemles krijgen of hebben gekregen;
wat de kosten zijn om voor de basisscholen in Son en Breugel schoolzwemmen in te voeren;
wat de meest geschikte basisschoolgroep is om met dit zwemonderricht te
starten;
of ook de al gereserveerde 120.000,- per jaar voor de exploitatie van het
zwembad ingezet kan worden voor de bekostiging van de invoering van schoolzwemmen;
2. op basis van dit onderzoek met een voorstel aan de raad te komen tot de invoering van
schoolzwemmen, waarbij ook een dekkingsvoorstel voor de kosten hiervan wordt gedaan;
3. dit voorstel mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2019 – 2022.
en gaat over tot de orde van de dag.
Son en Breugel, 5 juli 2018
Fractie D66 Son en Breugel
BESLUIT GEMEENTERAAD 5 JULI 2018:
De motie wordt niet in stemming gebracht. Het college betrekt de motie uitdrukkelijk bij het
opstellen van de begroting 2019 – 2022.
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