
 

Amendement 

 

Betreft agendapunt  10: Voortgang schoolzwemmen. 

De Raad in vergadering bijeen op 25 mei 2016, 

Overwegende dat: 

• De Raad  bij de begroting 2015  heeft besloten om geen schoolzwemmen meer aan te bieden.  

• Ten tijde van dit voorstel reeds bleek dat het merendeel van de kinderen al een zwemdiploma op 

andere wijze behaalde waarbij voor een klein aantal kinderen andere mogelijkheden 

openstonden zoals o.a. Stichitng Leergeld. 

• Destijds door het zwembad aantoonbaar werd aangegeven dat zij hierdoor in grote 

exploitaiteproblemen zouden komen. 

• De Raad middels een motie dit besluit heeft uitgesteld naar ingang van het schooljaar 

2015/2016. 

• Deze motie bedoeld was om de betrokken partijen, lees verenigingen, scholen en zwembad, de 

kans te bieden om naar alternatieven te zoeken. 

• Deze motie niet bedoeld was om de bezuiningen terug te draaien. 

• Wij het concept Swimm2Play hebben gezien als een eenmalige investering om  bovenstaande te 

bewerkstelligen, een concept dat naast de reguliere gymlessen wordt aangeboden. 

• Wij verrast waren door het voorliggende voorstel waarbij de gemeente voor het overgrote deel 

van de financiering aan de lat staat en er geen bijdrage van de overige betrokkenen wordt 

gevraagd. 

• Er daarnaast nog busvervoer wordt voorgesteld om andere scholen over de streep te trekken en 

zo van deelname van 33 groepen naar 53 groepen te groeien waarbij het aannemelijk is dat de 

kosten hoger zullen worden. 

In aanmerking nemende dat: 

• we in 2015 ook bezuinigd hebben op leerlingvervoer ad 47.000,-- (kilometergrens van 2 naar 6 

km). 

• we bij ‘Kiezen met visie’ keuzes hebben moeten maken waarbij al dan niet de gemeentelijke 

verantwoording uitgangspunt was en we hierbij een wezenlijke bijdrage van partners en burgers 

hebben gevraagd. 

• deze afweging hier niet terug te vinden is waar het gaat om bijdrage van zwembad, scholen en 

ouders. 

• ook hier een evenredige bijdrage gevraagd mag worden. 

Wijzigt het voorstel als volgt: 

De tekst onder bullet 2 en 3 wordt vervangen door: 



2. Hiervoor uitsluitend de vergoeding voor de badhuur ter beschikking te stellen, zijnde huidig 

schooljaar € 29.871,88 tot € 47.657,00 bij volledige deelname. 

3. Deze bedragen te verwerken in de begroting 2017. 

Toe te voegen onder bullet 4: 

4. De overige kosten zijnde personeel en materiaal en busvervoer, indien gewenst, voor 

rekening van de partners te laten komen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Namens Weert Lokaal, 

Carla Jacobs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


