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Geachte meneer Van den Berg, 

   

 

Namens de SGP heeft u via de artikel 12 procedure op 23 juni 2021 vragen gesteld met betrekking tot 
de overweging om op zondagmorgen zwemlessen te verzorgen. Deze tijdelijke maatregel wordt 
overwogen om op de fors toegenomen wachtlijst voor het zwemonderwijs als gevolg van de corona- 
maatregelen in te lopen. Met deze brief willen wij uw vragen beantwoorden. 

 
 

U stelt: Als gevolg van de corona-beperkingen is er achterstand ontstaan bij het leszwemmen. Wij 
vinden het een goede zaak dat er wordt gekeken hoe deze wachtlijsten ingekort kunnen worden. Niet 
blij zijn wij echter met het feit dat u daarom overweegt om nu ook op zondagmorgen zwemlessen aan 
te bieden. U weet dat wij veel waarde hechten aan de zondag als collectief rustmoment en daarom een 
ontmoedigingsbeleid voorstaan ten aanzien van zondagsactiviteiten. Als SGP vinden wij het aanbod 
van zwemeducatie op zondag als een ongewenste uitbreiding van gemeentelijke dienstverlening. 

 
Vraag 1. 
Hoeveel achterstand qua leszwemmen is er de achterliggende tijd ontstaan en wat zijn de bijbehorende 
wachttijden? 

 

Antwoord: Als gevolg van de coronamaatregelen kon het afgelopen jaar totaal bijna 6 maanden geen 
zwemonderwijs gegeven worden. Hierdoor is de wachtlijst voor het zwemonderwijs opgelopen van 8- 
10 maanden naar circa 18 maanden. 

 

Vraag 2. 
Wij hebben begrepen dat er in de communicatie een voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van het 
op zondag aanbieden van leszwemmen. Welk voorbehoud betreft dit? 

 

Antwoord: Het tijdelijk (t/m juli 2022) aanbieden van drie klokuren zwemles op zondag is één van de 
mogelijkheden om op de wachtlijst in te lopen. Hierdoor zouden circa 60 kinderen eerder aan de beurt 
komen. Reguliere zwembadactiviteiten zouden daarmee tijdelijk komen te vervallen. 
Onder voorbehoud heeft het zwembad onder de wachtende ouders geïnventariseerd in hoeverre er 
belangstelling zou zijn voor leszwemmen op zondag. Een tiental mensen heeft aangegeven daar geen 
gebruik van te willen maken. Het belang van de zondagsrust zal moeten worden afgewogen tegenover 
het belang van de zwemveiligheid. Overigens moet vermeld worden dat het zwembad al jarenlang op 
de zondagochtend open is voor recreatief zwemmen en oefenzwemmen. 

 
Vraag 3. 
Welke alternatieve mogelijkheden zijn er nog meer om door middel van tijdelijke maatregelen 
achterstanden in te lopen en waarom zijn deze niet mogelijk en/of wenselijk? 
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Antwoord: Mogelijke oplossingen zijn het inzetten van 4 in plaats van 3 instructeurs op een tweetal 
dagen. Hierdoor kan er op meerdere uren een extra groep starten. Uitgaande van het aantal aanwezige 
kinderen in het bad is deze omstandigheid niet optimaal, maar wel haalbaar. Daarnaast kan op een 
drietal doordeweekse middagen een uur leswemmen worden toegevoegd omdat veel scholen 
inmiddels over zijn gegaan op een continurooster. Tot slot kunnen meerdere groepen van de huidige 
leszwemmers worden samengevoegd. Hierdoor ontstaat er in het bestaande rooster ruimte voor nieuwe 
groepen kinderen van de wachtlijst. Met deze set aan maatregelen zou naar schatting de wachtlijst nog 
eens verkort kunnen worden met circa 200 kinderen. 

 

Ook andere alternatieven zijn onderzocht. De ervaring van zomer 2020 leert dat het aanbieden van 
zwemlessen in de zomervakantie niet het gewenste resultaat oplevert. Onder ouders is hier weinig 
belangstelling voor. Daarnaast is bekeken of extra zwemlessen mogelijk zijn op de donderdag- en 
vrijdagochtend (beiden 1 uur) en zaterdagmiddag. De huidige activiteiten op die momenten worden 
echter druk bezocht. Bovendien zijn deze opties roostermatig niet haalbaar. 

 
Vraag 4: Is het invoeren van vervroegde leszwemtijden en extra groepen in combinatie met het 
continurooster (wat sommige scholen momenteel vanwege corona hanteren) danwel in afstemming 
met de scholen als mogelijkheid bekeken? 

 
Antwoord: Deze mogelijkheid is haalbaar (zie antwoord op vraag 3). 

Wij hopen met bovenstaande beantwoording u van dienst te zijn geweest. 

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 
de loco-secretaris, de burgemeester, 

 
 
 

Johan de Jager Dirk Heijkoop 
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