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Bijlage:
:Zwemles voor kinderen van ouders met een laag inkomen

lnleiding
Gemeente Roosendaal stelt kinderen van ouders met een laag inkomen in staat om deel te nemen aan
sport, cultuur en onderwijs. Vanuit de zogenaamde "Klijnsmamiddelen" is hiervoor subsidie verstrekt
aan respectievelijk Stichting Paul, Brabants Cultuurfonds en Stichting Leergeld.

Stichting Paul heeft de gemeente en de raad benaderd met het verzoek om extra financiële hulp (zie
schriftelijke vraag LIS 983639). Omdat zwemmen een NSF (Nederlandse Sport Federatie) sport is, en
een vereiste in ons waterrijk land, heeft Stichting Paul besloten zwemlessen te vergoeden.
Kunnen zwemmen is, naast veiligheid, belangrijk voor het zelfvertrouwen en de sociale contacten van
een kind. Door de steeds grotere naamsbekendheid, is de toeloop zo groot dat Stichting Paul al in
2016 een budgetoverschrijding verwacht. Volgens Stichting Paul zou de hoge toeloop na twee jaar
weer wat kunnen teruglopen. Momenteel melden namelijk ook iets oudere kinderen zich voor zwemles.
Doordat het schoolzwemmen werd afgeschaft, en de ouders geen zwemles konden betalen, hebben zij
niet leren zwemmen. Aldus Stichting Paul.
Met een extra subsidie wil men zwemles vergoeden voor kinderen uit de doelgroep zonder dat dit het
budget voor andere sportmogelijkheden substantieel vermindert. De kosten van zwemles bedragen
gemiddeld € 375,- per jaar / per kind.

Er is ook een landelijk fonds voor dit doel, het zogenaamde PlonsFonds.
Maatschappelijke organisaties met een ANBI-verklaring kunnen een aanvraag indienen bij Nationaal
Fonds Kinderhulp. De aanvraag wordt beoordeeld en teruggekoppeld aan de maatschappelijke
organisatie (bron website PlonsFonds). Dit is een omslachtige procedure die ook weer inspanning
vraagt van de lokale instellingen en waar het vooraf niet bekend is of de aanvraag zal worden
gehonoreerd.

Doel
ln antwoord op de schriftelijke vraag (LlS 983639) heeft het college beaamd dat het in een waterrijk
land als Nederland voor de veiligheid van kinderen een vereiste is dat alle kinderen de gelegenheid
krijgen om te leren zwemmen. Ook voor kinderen van ouders met een laag inkomen moet het leren
zwemmen bereikbaar zijn en gestimuleerd worden. Voorts heeft het college de raad toegezegd dat zij
vóór 1 mei2016 een besluit zal nemen op dit onderwerp.

lnformatie
Het College is van mening dat het in een waterríjk land als Nederland voor de veiligheid van kinderen
een vereiste is dat alle kinderen de gelegenheid krijgen om te leren zwemmen. Ook voor kinderen van
ouders met een laag inkomen moet het leren zwemmen bereikbaar zijn en gestimuleerd worden.
Het college heeft op 10 mei2016 dan ook besloten om voor de periode 2016 en 2017 een subsídie toe
te kennen ad € 60.000,- aan Stichting Paul om het leren zwemmen voor kinderen van ouders met een
laag inkomen mogelijk te maken.

Vervolg (procedure)

Voor subsidieverstrekking aan Stichting Paul heeft het college een Nadere regel vastgesteld.
De financiering geschiedt éénmalig vanuit de zogenaamde GIDS gelden (Gezond ln De Stad).
Voor 2018 en verder zal worden gemonitord hoe deze kosten zich ontwikkelen en of een
structurele oplossing moet worden gezocht.
Medio mei zal extra aandacht worden geschonken aan de voorzíeningen die er in Roosendaal
zijn voor mensen met een laag inkomen. Ook extra mogelijkheden voor kinderen op gebied
van sport, cultuur en onderuvijs worden onder de aandacht gebracht.
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