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NOORDOOSTPOLDER
Emmeloord, 12 december 2017.
Onderwerp
Zwemtasregeling voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen
Advies raadscommissie
Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
In te stemmen met de zwemtasregeling voor kinderen van 5 tot 18 jaar uit gezinnen met
een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm, in aanvulling op de huidige
meedoenregeling voor minima.
Doelstelling
Het doel van de zwemtasregeling is dat ieder kind in de Noordoostpolder een
zwemdiploma kan halen. Ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.
Zwemvaardigheid is voor ieder kind belangrijk om veilig op te groeien en om zich te
ontwikkelen. We verwachten jaarlijks ongeveer 100 kinderen met de zwemtasregeling te
bereiken.
Het doel van de meedoenregeling is om de financiële drempel om mee te kunnen doen
aan sport, cultuur en recreatie voor minima te verlagen. De meedoenregeling geeft hen
de kans om mee te doen en anderen te ontmoeten. Ook een "kindpakket' draagt bij aan
dit doel, maar dan specifiek gericht op kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.
Inleiding
Ontwikkelagenda Krachtig tegen armoede
Dit jaar heeft de gemeente Noordoostpolder samen met maatschappelijke partners en
ervaringsdeskundigen de ontwikkelagenda Krachtig tegen armoede opgesteld. In deze
agenda staan verschillende thema's beschreven die de gemeente en partners op het
gebied van armoede willen aanpakken. De agenda beschrijft knelpunten in het huidige
beleid en uitvoering en mogelijkheden om die knelpunten op te lossen. Daarnaast staan
in de agenda kansen voor de verdere doorontwikkeling van het minimabeleid in de
Noordoostpolder. De gemeenteraad heeft afgelopen oktober draagvlak uitgesproken voor
de thema's binnen de ontwikkelagenda en de verdere uitwerking hiervan door de
betrokkenen.
Eén van de thema's op de ontwikkelagenda is de doorontwikkeling van de huidige
meedoenregeling voor minima. De gemeenteraad heeft het college afgelopen oktober
opdracht gegeven om de huidige meedoenregeling te herzien en hiervoor alternatieven te
onderzoeken. Naar aanleiding van deze opdracht hebben de betrokken partners die
deelnemen aan de werktafel 'Meedoenregeling' als eerste stap samen met een
beleidsadviseur van de gemeente geïnventariseerd welk aanbod van activiteiten, spullen
of diensten ontbreken binnen de huidige meedoenregeling. De opbrengsten hiervan
worden de komende periode verder uitgediept en uitgewerkt door de werktafel in een
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concreet voorstel over een alternatief voor de meedoenregeling. Hierbij betrekt de
werktafel ook de mogelijkheden tot het samenstellen van een kindpakket, naar
aanleiding van ideeën die hierover zijn aangedragen door betrokken partners.
Een belangrijke uitkomst van de werktafel is dat er in gezinnen met een laag inkomen
vaak niet voldoende geld is om de kinderen een zwemdiploma te laten halen. Minima
kunnen een deel van de zwemlessen en het zwemdiploma vergoed krijgen via de
meedoenregeling. Die vergoeding is echter niet voldoende om alle zwemlessen van te
betalen. Een gevolg hiervan kan zijn is dat ouders hun kinderen noodgedwongen
helemaal niet op zwemles laten gaan. De werktafel heeft de gemeente daarom
geadviseerd om naast de meedoenregeling een aparte vergoeding voor zwemlessen te
verstrekken aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.
Invoering van de zwemtasregeling
Naar aanleiding van het advies van de werktafel 'Meedoenregeling' wordt voorgesteld om
een zwemtasregeling in te voeren voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Via
de zwemtasregeling worden de kosten van zwemdiploma A door de gemeente afgekocht
bij de zwembaden. Daarnaast krijgt ieder kind uit de doelgroep een voucher voor
zwemkleding. Deze voucher kan ingewisseld worden bij enkele winkels die zwemkleding
verkopen. De voucher is persoonsgebonden.
De zwemtasregeling heeft de volgende voorwaarden:
• Alle kinderen van 5 tot 18 jaar zonder zwemdiploma (zwemdiploma A) uit
gezinnen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm komen in aanmerking.
Ook kinderen van ouders die een minnelijk schuldhulpverleningstraject of een
Wsnp-traject volgen mogen gebruik maken van de regeling.
• De kosten van zwemdiploma A worden door de gemeente afgekocht bij de
zwembaden voor een vast bedrag van € 500 per kind.
• De vergoeding voor zwemkleding bedraagt eenmalig € 20 per kind.
• De zwemtasregeling worden verstrekt naast de vergoeding via de
meedoenregeling.
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Voor de financiering van de zwemtasregeling wordt vanuit de extra middelen van het Rijk
voor armoedebestrijding onder kinderen - de zogenaamde 'Klijnsmagelden' vanaf 2018
jaarlijks structureel € 52.000 beschikbaar gesteld.
Argumenten
1.1

Voor ieder kind in de Noordoostpolder is een zwemdiploma noodzakelijk om veilig
op te kunnen groeien.

De Noordoostpolder is een waterrijk gebied. Het is belangrijk dat kinderen zichzelf weten
te redden in het water. Een zwemdiploma hoort bij de primaire behoeften van ieder kind.
Voor ieder kind waarvan de ouders te weinig inkomen hebben om een zwemdiploma te
kunnen betalen moeten we in die behoefte kunnen voorzien.
1.2

De vergoeding die kinderen via de huidige meedoenregeling krijgen is niet
toereikend om alle zwemlessen tot het halen van diploma A te kunnen volgen.

Binnen het huidige minimabeleid kunnen ouders voor hun kinderen een beroep doen op
de meedoenregeling om een deel van de kosten van een zwemdiploma te kunnen
betalen. Via de meedoenregeling kunnen zij jaarlijks € 150 voor hun kinderen
aanvragen.
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Deze voorwaarden is ook van toepassing op de huidige meedoenregeling voor kinderen.
Gezinsleden mogen de vouchers die zij hebben aangevraagd stapelen. Bijvoorbeeld: een ouder
heeft twee kinderen en voor beide kinderen een voucher van € 150 gekregen. De twee vouchers
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We schatten in dat de gemiddelde kosten van zwemlessen die een kind volgt ter
voorbereiden op zwemdiploma A gemiddeld € 500 zijn. De vergoeding via de huidige
meedoenregeling is dus niet toereikend om een zwemdiploma te kunnen halen. Ouders
met een laag inkomen kunnen de resterende kosten vaak niet zelf dragen. Het gevolg
hiervan is dat sommige kinderen uit gezinnen met een laag inkomen niet leren
zwemmen. We vinden dit onwenselijk, omdat zwemvaardigheid belangrijk is om veilig op
te kunnen groeien.
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1.3

We vinden het belangrijk dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de kans
krijgen om naast het volgen van zwemlessen mee te doen aan sport en / of
cultuur.

De werktafel 'Meedoenregeling' heeft geadviseerd dat kinderen uit gezinnen met weinig
geld de kans moeten krijgen om naast zwemlessen ook mee te doen aan een andere
sport of culturele vorming (muziekles, theaterklassen, eet.). Om kinderen hiertoe
daadwerkelijk de kans te geven, wordt voorgesteld om de zwemtasregeling te
verstrekken als aparte regeling, in aanvulling op de huidige meedoenregeling.
Kanttekeningen
1.1

De zwemtasregeling wordt in de toekomst mogelijk opgenomen in een vernieuwde
meedoenregeling (en een kindpakket).

De werktafel 'Meedoenregeling' gaat de komende periode in gesprek met
ervaringsdeskundigen en partners om invulling te geven aan het alternatief voor de
meedoenregeling. De betrokkenen zien kansen om de regeling beter aan te sluiten op de
behoeften van de doelgroep. Zij hebben ideeën geuit over bijvoorbeeld een verhoging
van de vergoedingen, uitbreiding van het huidige aanbod en de manier waarop de
vergoedingen worden verstrekt. Daarnaast bestaan er ideeën over het samenstellen van
een kindpakket, gericht op het meedoen van kinderen uit gezinnen met een laag
inkomen.
Het is mogelijk dat de zwemtasregeling onderdeel gaat uitmaken van de vernieuwde
meedoenregeling en / of een kindpakket. De wenselijkheid hiervan wordt samen met de
betrokken partners onderzocht.
Op basis van de input van de werktafel wordt een voorstel over een alternatief voor de
meedoenregeling (en een kindpakket) uitgewerkt. Het voorstel wordt naar verwachting in
mei 2018 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.
Planning/uitvoering
Na besluitvorming door de raad start in samenwerking met de zwembaden de
implementatie van de zwemtasregeling. De zwemtasregeling treedt naar verwachting per
1 april 2018 in werking. In het implementatieproces van de regeling wordt aandacht
besteed aan de communicatie over de nieuwe regeling richting de doelgroep. We
informeren ook betrokken partners over de nieuwe regeling, zodat zij de doelgroep actief
op de regeling kunnen wijzen.
De inwerkingtreding van de zwemtasregeling wordt tijdens de volgende conferentie
Krachtig tegen Armoede in april 2018 gedeeld met alle betrokken partners.
mogen voor één van beide kinderen gebruikt worden. Het betreffende kind heeft dan in totaal €
300 te besteden bij een van de aangesloten aanbieders.
Deze inschatting is gebaseerd op input van de werktafel 'Meedoenregeling', informatie van enkele
zwembaden in de gemeente en een inschatting van Stichting Leergeld Noordoostpolder.
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Bijlagen
Geen.
Het college van burgemeester en wethouders,
de burgemeester.

Portefeuillehouder
Steller

Mevrouw H.R. Bogaards-Simonse
mevrouw E. Bal; 0527 63 35 5 1 ; e.bal@noordoostpolder.nl
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gemeenfe

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 december 2017, no.
532374-1;
BESLUIT:
in te stemmen met de zwemtasregeling voor klnderen van 5 tot 18 jaar uit gezinnen met
een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, in aanvulling op de huidige
meedoenregeling voor minima.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 19 februari 2018.
De griffier, ^
de voorzitter.
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