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Schriftelijke vragen Socialistische Partij
Minder kinderen halen hun zwemdiploma A

Op donderdag 25 juni las de SP op de nieuws-site nu.nl het artikel getiteld: "Minder 
kinderen halen hun zwemdiploma A"1. In het artikel wordt aangegeven dat steeds minder
kinderen een zwemdiploma halen, in het afgelopen jaar zelfs maar 92%. Als oorzaak 
worden de crisis en het afnemen van schoolzwemlessen genoemd.

De SP is erg geschrokken van dit bericht. Volgens de partij is kunnen zwemmen in 
Nederland een vaardigheid die van levensbelang is, er is immers overal water. Om helder 
te krijgen hoe de situatie in Zoetermeer is en om te kunnen toetsen of maatregelen 
noodzakelijk zijn stelt de SP schriftelijke vragen.

De SP heeft de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Is het college op de hoogte van het artikel op nu.nl? Deelt het college de reactie 
van de SP zoals hierboven weergegeven?

2. Hoeveel procent van de vijfjarige Zoetermeerders heeft een zwemdiploma? Hoe 
ontwikkelde dit cijfer zich in de afgelopen jaren en wat zijn de prognoses voor te 
toekomst?

3. Enkele jaren geleden heeft de gemeente het schoolzwemmen versoberd. Welke 
gevolgen heeft dit voor de zwemvaardigheid van Zoetermeerse kinderen?

4. Wat was de reactie van de scholen op deze maatregel?

5. Is het college het met de SP eens dat zwemvaardigheid tot het basispakket van 
vaardigheden waarover iedereen moet beschikken behoort? Is het college het met
de SP eens dat financiële middelen hierbij geen belemmering mogen vormen?

6. Welke mogelijkheden biedt het college om vijfjarigen zwemles te geven wanneer 
ouders dit niet kunnen of willen betalen?

7. Hoe ziet het college er op toe dat ieder kind zwemles krijgt?

8. Hoeveel incidenten zijn er in de afgelopen jaren geregistreerd waarbij mensen in 
acuut levensgevaar zijn gekomen doordat zij te water raakten terwijl zij niet 
konden zwemmen? Gaarne uitsplitsen naar leeftijdscategorie.

Namens de SP raadsfractie,

Daniël Westhoek Ewout den Heijer

1 http://www.nu.nl/binnenland/4075572/minder-kinderen-halen-zwemdiploma-a.html


