
 

 

 

 

 

 

Fractie: PVDA 

Naam: Henk van der Linde 

Onderwerp: Zwemtasregeling 

Datum indiening vragen: 6 april 2018 

 

Hiermee stel ik een aantal schriftelijke vragen over de zwemtasregeling. 

 

Februari 2018 is deze regeling vastgesteld door de raad met ingangsdatum 01-04-2018. 

Stichting Leergeld heeft de betreffende kinderen in deze doelgroep (tot 120% van 

Minimum) ondersteund met vouchers.  

Per 01-04-2018 heeft de gemeente dus deze regeling uit te voeren, maar helaas is er 

vooralsnog geen uitvoering aan gegeven. 

Bij telefonische navraag en op de website van de gemeente blijkt dat er niets is geregeld. 

Nu komen degenen die de ondersteuning van Stichting Leergeld ontvingen voor een 

dichte deur van de zwembaden. 

 

Vragen: 

1. Wordt er erkend dat de huidige gebruikers van de vouchers van St. Leergeld nu in de 

problemen komen?  

 

Antwoord: 

Het college heeft in het raadsvoorstel dat op 19 februari 2018 is vastgesteld 

aangegeven te streven naar een ingangsdatum van 1 april 2018. Het college 

heeft gecommuniceerd over een verwachte ingangsdatum, omdat het ambitieus 

was om de regeling binnen het korte tijdsbestek van 19 februari tot 1 april te 

implementeren en niet zeker was dat deze datum gehaald zou worden. 

 

Na de besluitvorming door de gemeenteraad startte de implementatie van de 

regeling in samenwerking met de zwembaden en het Klant Contact Centrum 

(KCC) die de regeling uitvoeren. Gedurende het implementatieproces bleek dat 

een ingangsdatum van 1 april 2018 niet haalbaar was. Om de invoering van de 

zwemtasregeling goed te laten verlopen starten we met de regeling op 1 juli 

2018.  

 

Stichting Leergeld is er ten onrechte vanuit gegaan dat de regeling per 1 april 

2018 zou starten. Wij hebben hierover contact opgenomen met Stichting 

Leergeld en uitgelegd hoe we de periode tot 1 juli overbruggen voor kinderen 

die al zijn gestart met zwemles. 

  

We erkennen dat er kinderen zijn die nu zwemles volgen met een vergoeding 

van Stichting Leergeld of met de Meedoenbon van de gemeente. We vinden het 

belangrijk dat deze kinderen hun lessen kunnen voortzetten. We hebben 

daarom met de zwembaden afgesproken dat de kinderen van wie de vergoeding 

van Stichting Leergeld of de Meedoenbon op is, in de periode tot 1 juli 2018 hun 

lessen kunnen blijven volgen. De gemeente compenseert de zwemlessen voor 

deze kinderen na invoering van de regeling aan de zwembaden.  

 

2. Hoe gaat dit opgelost worden? 

 

Antwoord: 

Zie het antwoord op vraag 1.  



 

3. Wanneer en hoe wordt de informatie en uitvoer van de zwemtasregeling bekend 

gemaakt? 

 

Antwoord: 

De gemeente communiceert vanaf 20 april in een aankondiging op de website 

van de gemeente met inwoners en externe organisaties die minima 

ondersteunen over de ingangsdatum.  

 

De gemeente communiceert vanaf half mei uitgebreid over de nieuwe regeling 

via de website, de gemeentepagina en social media. Daarnaast informeren we 

maatschappelijke partners over de regeling, zodat zij inwoners uit de doelgroep 

hierop kunnen wijzen. De zwembaden vermelden hun deelname aan de regeling 

op hun eigen website.  

 

4. Ingangsdatum 01-04-2018 is voorbij, welke ingangsdatum wordt er wel gehaald? 

De uitvoer van deze regeling vereist spoed. 

 

Antwoord: 

De ingangsdatum van de regeling is bij het raadsbesluit niet vastgesteld en 

wordt bepaald door de ingangsdatum van de beleidsregels die hiervoor door het 

college wordt vastgesteld. De ingangsdatum wordt 1 juli 2018. Zie ook het 

antwoord op vraag 1.  

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 13 april 2017 

Contactpersoon: D. Eikenaar 

E-mail adres:  d.eikenaar@noordoostpolder.nl 

Tel: +31 (0)527 63 33 86 

 

 

 

 

 

 


