
 

 

Motie 2020-31 Communicatie Zwemonderwijs  
 

Motie aangenomen 

21 voor (CDA, D66, MB, PvdA, VSP, VVD, CU, GL)  

2 tegen (FvM) 

 

 

 
 
 
 
 
Motie: “Communicatie zwemonderwijs” 
 
De raad van de gemeente Maassluis, in vergadering bijeen op 3 november 2020, 
 
constaterende dat: 

- er in de programmabegroting 2021-2024 een afbouw en uiteindelijk afschaffing van het 
schoolzwemmen voorgesteld wordt; 

- de gemeente via het Jeugdfonds Sport & Cultuur een mogelijkheid biedt om kinderen, met 
ouders die een laag inkomen hebben, goed zwemonderwijs te bieden; 

- die bijdrage alleen aangevraagd kan worden door een intermediair zoals Stroomopwaarts, 
het wijkteam VraagRaak, stichting Voedselbank Maassluis en Vluchtelingenwerk Zuidwest-
Nederland; 

- de bijdrage vanuit het Fonds Schiedam Vlaardingen incidenteel is en daarmee op lange 
termijn onzeker is; 

 
spreekt zijn mening uit dat:  

- goed kunnen zwemmen van levensbelang is voor iedereen in dit waterrijke land; 
- ieder kind in Maassluis de mogelijkheid moet hebben om te leren zwemmen; 
- gezinnen met een krappe portemonnee regulier zwemonderwijs niet altijd kunnen betalen; 
- de communicatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur vanwege de afschaffing van het 

schoolzwemmen meer en gericht onder de aandacht moet worden gebracht; 
 
Verzoekt het college: 

- een campagne te starten voor het volgen van zwemonderwijs, mede gericht op groepen 
waarbij dit nog niet vanzelfsprekend is; 

- daarnaast extra te communiceren over de mogelijkheid van steun vanuit het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur voor inwoners die een financiële bijdrage nodig hebben; 

- met voorstellen te komen hoe ook in de toekomst iedereen de mogelijkheid heeft om 
zwemlessen te kunnen volgen in Maassluis; 

- de raad voor mei 2021 de raad te infomeren over de campagne, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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