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Colleqe van burqemeester en wethouders
de leden van de qemeenteraad
Stand van zaken motie bevorderen zwemvaardiqheid

Verantwoordeliike portefeuillehouder: E. Schoneveld

lnleiding
ln de raadsvergadering van 9 juli 2015 heeft uw raad de motie Bevorderen zwemvaardigheid
aangenomen. Uw raad heeft het college van burgemeester en wethouders opgedragen:
1. Actief te participeren in het programma Waterdicht van de VSG;
2. Onderzoek te doen op welke wijze de gemeente Moerdijk, in overleg met de schoolbesturen,
zwembadexploitant en burgerinitiatieven, een bijdrage kan leveren om het schoolzwemmen
bijvoorbeeld in de vorm van natte gymles of zwemmen in de naschoolse opvang voor scholen
aantrekkelijker te maken.

Informatie
Stand van zaken programma Waterdicht
Zoals op 23 )uli 2015 gemeld is het programma Waterdicht in 2013 afgerond en bestaat op dit moment
niet meer. Er heeft inmiddels overleg plaatsgevonden met de VSG over de mogelijkheden. De door
hen geadviseerde aanpak is als volgt. De buurtsportcoach voor het onderwijs neemt jaarlijks een korte
vragenlijst af onder de kinderen van 10 jaar, met als doel te inventariseren welke kinderen nog niet in
het bezit zijn van één of meer zwemdiploma's. De ouders van deze kinderen krijgen vervolgens via de
leerkracht een brief waarin de mogelijkheden, waaronder het Jeugdsportfonds, en het belang van een
zwemdiploma wordt toegelicht. Het advies van de VSG is nog niet tot uitvoering gebracht, dit zal
verwachting in het nieuwe schooljaar 2016-2017 voor het eerst aan de orde zijn.
Stand van zaken aantrekkelijker maken natte gymles
Het college is voornemens om de schoolbesturen, buitenschoolse opvang organisaties,
zwembadexploitant en de burgerinitiatieven uit te nodigen voor een overleg ter stimulering van de
natte gymles/zwemmen in de naschoolse opvang. Het doel van het overleg is om te inventariseren
wat de gemeente Moerdijk kan doen om deze activiteiten aantrekkelijker te maken. Dit overleg heeft
nog niet plaatsgevonden, met als reden dat diverse partijen nog niet zover zijn.
Met name de burgerinitiatieven Stichting Zwembad Fijnaart en Stichting Ons Bad Willemstad, die in
hun businessplannen nadrukkelijk hebben aangegeven samenwerking met scholen te willen zoeken,
zijn de afgelopen periode allereerst bezig geweest met praktische zaken omtrent de bedrijfsvoering
van het zwembad. Maar ook met de nieuwe exploitant Optisport is het contract pas recent, 15 juni
2016, ondertekend. De uitvoering van het actiepunt staat daarom nog niet gepland.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
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