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Geachte leden van de gemeenteraad,

Mijn naam is , ondernemer, zwemonderwijzer, zwembad- en zwemschool
eigenaar en voorzitter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid. Waar ik mij
eerder richtte tot uw burgemeester en wethouder sport, richt ik mij nu tot u als raadsleden.

Ik stel voor dat zwemlesonderwijs vrijgesteld wordt van de coronatoegangsbewijs controle.

De maatregel die het demissionair kabinet heeft ingesteld houdt in dat zwemmen, sporten en
zwemles onder dezelfde noemer vallen, waardoor de controle op het CTB ook geldt voor
zwemlesouders. Dit heeft in de praktijk desastreuze gevolgen. Als er twee jaar geleden
gezegd zou zijn dat het normaal is dat een ander je kind moet omkleden, zou er moord en 
brand geschreeuwd worden. Nu worden deuren voor neuzen gesloten, kinderen worden
buitengesloten, moeten buiten omkleden, ruzies op straat - ik heb het in mijn eigen bad
meegemaakt.

Daarom ben ik naar de rechter gestapt en heb, u wel bekend, de voorlopige voorziening
gewonnen. Ik hoef tot nader order geen CTB bij zwemlesouders te controleren. De rechter
besliste dat zwemles geen sport is maar een onderwijsactiviteit. De gemeente Hilversum
heeft nu besloten de zwembaden vrij te stellen van het CTB bij zwemles zodat alle kinderen
door hun eigen ouders begeleid worden.

Nu is er landelijk bij het ministerie van VWS en deþÿ�  �samenwerkende Zwembranche
organisatiesþÿ �� discussie ontstaan over het toepassen voor alle zwembaden. De 4000 kinderen
die nu thuiszitten zijn blijkbaar niet belangrijk genoeg om er hun nek voor uit te steken. De 
NCTV is ingeschakeld en deze heeft gezegd dat de rechterlijke uitspraak alleen voor dit
specifieke geval geldt. Helaas gaan veel gemeenten hier schoorvoetend mee akkoord.

Ik wend mij daarom tot u om hier als gemeenteraad actie op te ondernemen. Landelijk heeft
de SGP Kamervragen ingediend en in meerdere gemeenten rijzen nu vragen.

Ik vraag u als ondernemer, zwemonderwijzer die 25 jaar in het vak zit, vader van twee jonge
dochters en voorzitter van de NSWZ, om uw verantwoordelijkheid te nemen en als
raadsleden het college tot verantwoording te roepen om in uw gemeente te zorgen dat alle
kinderen weer naar zwemles kunnen zonder mensonterende taferelen.

Ik ben bereid het een en ander mondeling te komen toelichten waar dat mogelijk is in uw
gemeente.

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Voorzitter Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid

Ik ben altijd bereid meer vragen te beantwoorden. Mijn telefoonnummer
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