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Motie schoolzwemmen
De Raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op 13 juli 2017
lnleiding
Het schoolzwemmen staat in Nederland onder druk. Door bezuinigingsmaatregelen en door de druk
op de onderwijstijd. Dat geldt ook voor de gemeente Roermond. ln veel steden in Nederland probeert
de overheid op dit moment het schoolzwemmen op nieuw op de kaart te zetten.
Ovenruegende dat:

o
o
.
o
.

ovêrg€wicht in Nederland een van de grootste gezondheidsproblemen is;
gebrek aan lichaamsbeweging hiervan een van de grootste oorzaken is;
door bezuinigingen schoolzwemmen nagenoeg volledig van het lesrooster verdwenen is;
hierdoor jongeren niet alleen minder bewegen, maar ook onveiliger zwemmen;
ongeveer Bo/o van de kinderen in de groepen 6, 7 en I niet kan z\/emmen.

Constaterende dat:
o de overheid een verantwoordelijkheid heeft op het gebied van gezond opgroeien, van veiligheid
en van participatie (elk kind doet mee!);
. er jaarlijks nog veel jongeren verdrinken bij het zwemmen;
. er op dit moment in veel gemeenten in Nederland wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen
van schoolzwemmen (SW IM2PLAY);
o hierbij de scholen minder belast worden en de kosten van het vervoer sterk worden gereduceerd;
¡ ffiêt name de afhandeling van de niet-zwemmers (buitenschools) aangepakt wordt.
Roept het College op:
zich (samen met Swalm en Roer) te oriënteren op het concept van SWIM2PLAY;
contact te leggen met de gemeenten in Nederland die dit concept hebben omarmd;
te bezien of met ingang van het schooljaar 2018 - 2019 een pilot gestart kan worden met een
beperkt aantal scholen;
deze pilot vóór 1 mei 2019 met de raad te evalueren en vervolgens te bezien of deze omgezet
kan worden in een structurele aanpak van het schoolzwemmen met ingang van het schooljaar
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Aldus besloten in de vergadering van de raad op 13 juli 2017
De griffier,

De voorzitter,

lngediend door Chrit Achten (D66 Roermond), Dirk Franssen (LVR), Leon Coenen (SPR), Jos de
Kunder (GL), Richard Heijmann (PvdA), Selami Coskun (DENK).

, GL, PvdA, DENK)
Motie schoolzwemmen (D66, LVR,
Advies college: we zijn bezig met uitwerking van 16M19, waarbij
deze motie kan worden meegenomen. Daarom graag aanhouden.
Besluit raad: unaniem aangenomen,29 stemmen voor.

