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Motie betreffende het 'Continueren van Krimpens schoolzwemmen voor kinderen uit
groep 4' ingediend door de fracties van SGP, Leefbaar Krimpen, Groen Links,
CDA, D66 en PvdA

De Raad van Krimpen aan den IJssel, in vergadering bijeen op donderdag 10 november
2011 ter bespreking van de (meerjaren)begroting 2012-2015.
Constateert:
dat uit de schriftelijke beantwoording door het College op eveneens schriftelijke
vragen van Leefbaar Krimpen blijkt dat het College in principe heeft besloten dat
het schoolzwemmen grote veranderingen zal ondergaan;
dat dit in concreto inhoudt dat het busvervoer ten behoeve van schoolzwemmen
per 01.08.2012 zal worden beëindigd en dat de doelgroep muteert van groep 4
naar groep 7, waarbij het doel 'zwem-ABC' wordt ingewisseld voor 'natte
gymnastiek';
dat er een vangnet wordt gecreëerd voor 7- en 8-jarigen, die alsdan voorrang
krijgen bij particuliere zwemles en dat er tevens een financieel vangnet
beschikbaar is voor degenen die dit nodig blijken te hebben.
Overweegt:
dat schoolzwemmen als zodanig voor veel Krimpense kinderen nog steeds een
belangrijk middel is om op jonge leeftijd de vereiste zwemvaardigheden zich eigen
te maken dan wel te verbeteren in een relatief waterrijk Krimpen aan den IJssel;
dat de eerder aangekondigde bezuiniging zich primair richtte op het
schoolzwemvervoer en niet op het schoolzwemmen zelf;
Verzoekt het college:
te voorkomen dat de voorgenomen bezuinigingen op schoolzwemmen inhouden
dat schoolzwemlessen voor kinderen uit groep 4 van het basisonderwijs komen te
vervallen;
de bezuinigingstelpost in nauwe samenspraak met de betrokken scholen uit het
basisonderwijs andersoortig in te richten, waarbij onder andere wijzigingen in
lesduur en de frequentie van zwemlessen kunnen worden betrokken om met
name de kosten die samenhangen met het periodiek 'busvervoer
schoolzwemmen' te reduceren, te minimaliseren dan wel te voorkomen.
en gaat over tot de orde van de dag
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