
~~ PvLM
~„ GemeenteBelangen pvdA M Lokaal partij voor Lokaal Maatwerk

GBD Doetinchem Doetin~chem~,~,~

Motie Zwemdiploma A

De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 8 november 2018;

Constaterende dat:
- het behalen van zwemdiploma A binnen gezinnen niet altijd even makkelijk is;
- kinderen met zwemdiploma A veiliger buiten kunnen spelen en deelnemen aan evenementen en

dus een preventieve werking heeft;
- kinderen vaak eerst deelnemen aan zwemles voor het behalen van zwemdiploma A voordat ze een

sport gaan beoefenen i.v.m. dubbele kosten.

Overwe~ende dat:
- er meer focus komt op de binnenstad rondom de Oude Ussel en er dus een groter risico is dat

kinderen bij het recreeren to water komen;
- er in veel wijken in onze gemeente open water is;
- scholen niet meer druk moeten krijgen bij de taken die ze nu reeds hebben;
- de kosten voor zwemdiploma A erg hoog zijn waardoor ouders nu al vaak omliggende gemeentes

opzoeken voor het behalen van de zwemdiploma van de kinderen;
- zwemlessen geen winstgevend product mag zijn voor onze eigen bv.
- bewegen altijd gezond is voor kinderen;
- het goed is dat kinderen een sport beoefenen waar ze voor kiezen om hun talent al in een vroeg

stadium to ontdekken en to ontplooien;

Besluit het college op to dra~en:
- de regie to pakken opdat ieder kind diploma A kan halen;
- to onderzoeken wat de kosten gaan zijn om zwemdiploma A binnen het nieuwe sportbedrijf aan to

bieden als standaard voorziening voor een bepaalde leeftijdscategorie;
- to onderzoeken of de huidige tarieven verlaagd kunnen worden zodat deze alleen kostendekkend

zi~n;
- hier uiterlijk in het 1e kwartaal 2019 op terug to komen bij de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.
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