
 

 

Datum:

Ons kenmerk

Uw brief van:
23 augustus 2005

Afdeling:
Onderwijs, jeugd en sport

Behandeld door:
R. Jongman

Doorkiesnummer:
(0342) 495 291

Onderwerp:
wachtlijsten particuliere 

zwemles en schoolzwem-
men

 
 Baron van Nagellstraat 140 
 Postbus 63 
 3770 AB  Barneveld 
Telefoon (0342) 495 911 
Fax (0342) 495 376 
E-mail gembar@barneveld.nl 
Internet www.barneveld.nl 

Fractie Christen Unie  
De heer F.J. Appelman 
Wildzoom 13 
3772 SL  Barneveld  
 

 

Geachte heer Appelman, 
 
In uw brief van 23 augustus 2005 stelt u ons college op grond van artikel 37 van het 
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de ge-
meenteraad schriftelijke vragen over de wijzigingen in de bedrijfsvoering van het over-
dekte zwembad Veluwehal in het seizoen 2005/2006. 
 
Vraag 1: Waarom heeft u het basisonderwijs zo laat geïnformeerd? 
Tijdens de kaderstellende discussie in de gemeenteraad op 2 juni 2005 is een amen-
dement aangenomen om de wachtlijsten voor particuliere zwemlessen verder terug te 
dringen. Aan het einde van het seizoen 2004/2005 is onderzoek gedaan naar de moge-
lijkheden om de bedrijfsvoering van het zwembad aan te passen, waardoor extra ruim-
te voor particuliere zwemlessen zou ontstaan.  
 
Tijdens de zomervakantie 2005 bleek, dat door wijzigingen in de bedrijfsvoering aan 
250 kinderen meer particuliere zwemles kon worden aangeboden.  
Door de wijzigingen in de bedrijfsvoering aan het begin van het zwemseizoen 
2005/2006  in te voeren, kon nog een heel seizoen van de voordelen worden geprofi-
teerd. 
Door deze wijzigingen in de bedrijfsvoering wordt het beleid ten aanzien van het pro-
duct schoolzwemmen niet gewijzigd. Net als voorheen wordt aan scholen de mogelijk-
heid geboden om naast lichamelijke opvoeding in droge gymnastiekruimten (aanvul-
lend) het schoolzwemmen te volgen. 
 
In de zomervakantie 2005 hebben wij de scholen geïnformeerd. Op dat moment was er 
door het aanbreken van de schoolvakantie geen gelegenheid meer tot overleg. Het 
schoolzwemmen begint pas medio september 2005. Wij hebben de inschatting ge-
maakt, dat wanneer er al problemen voor de scholen zouden ontstaan, deze binnen 
een maand oplosbaar waren. Er is een telefonisch spreekuur ingesteld. Hiervan is 
goed gebruik gemaakt. Samen met scholen die problemen tegen kwamen, hebben wij 
naar maatwerk oplossingen gezocht. Inmiddels is voor alle scholen een passende op-
lossing gevonden. Mochten er in de eerste weken van het schooljaar nog problemen 
ontstaan, dat zullen wij de scholen verder behulpzaam zijn. 
 
Wij hebben onze beslissing genomen in het licht, dat er direct aan het begin van het 
schooljaar aan 250 kinderen extra particuliere zwemles kan worden aangeboden en de 
huidige wachtlijstproblematiek is opgelost. 
 
Wel verwachten wij, dat nu de wachttijden bij de aanmelding voor zwemles zijn opge-
heven door 250 leerlingen extra tot de particuliere zwemles toe te laten, dit een regio-
nale aantrekkende werking heeft. Hierdoor kunnen op korte termijn weer nieuwe wacht-
lijsten ontstaan. 
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Vraag 2: Waarom heeft u deze beleidsverandering niet als voorstel aan de raad voor-
gelegd? 
Er is geen verandering in het beleid van het zwembad. Er heeft een herordening 
plaatsgevonden van de werkzaamheden, waardoor onder andere de inzet van arbeid 
effectiever kan plaatsvinden. Dit behoort tot de competentie van het college van bur-
gemeester en wethouders. 
Wanneer er sprake zou zijn geweest van een wijziging van het beleid hadden wij deze 
zeker ter bespreking aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
Vraag 3: Welke alternatieven heeft u onderzocht? 
Alle mogelijkheden om op korte termijn de wachtlijsten voor particuliere zwemlessen 
aan te pakken zijn onderzocht. 
 
Dit blijkt uit de maatregelen die wij hebben genomen: 
1.  aanpassing van het concept schoolzwemmen; 
2 tijdsduur lesuren schoolzwemmen en particuliere zwemles aanpassen; 
3. niet rendabele publieksopenstelling beëindigen; 
4.  aantal lesuren particuliere zwemles uitbreiden; 
5.  groepsgrootte particuliere zwemles verhogen. 
De tekst van voorstel en besluit van het college zijn ter kennisneming gezonden aan de 
agendacommissie van de gemeenteraad.   
 
Vraag 4: Bent u bereid op korte termijn alternatieven met de raad te bespreken en in 
overleg te treden met de zgn. denktank om zo mogelijk tot een heroverweging te ko-
men? 
Wij zullen het overleg met de denktank voor het primair onderwijs spoedig uitbreiden 
met het thema: visie op het vak lichamelijke oefening. Hierbij gaan onze gedachten uit 
naar het strategische beleid ten aanzien van het vak lichamelijke oefening (inclusief 
schoolzwemmen). Het is ons al bekend, dat sommige scholen twijfelen over de meer-
waarde van schoolzwemmen. Aan kinderen wordt op steeds jongere leeftijd particuliere 
zwemles aangeboden en er is met het reizen veel tijd gemoeid om een effectief lesuur 
schoolzwemmen te kunnen geven. Dit geldt vooral voor de ver van de kern Barneveld 
afgelegen kernen. 
Het resultaat van dit overleg willen wij graag in het OGOO (schoolbesturen) en met de 
gemeenteraad bespreken, omdat hier ook een duidelijke relatie is met de instandhou-
ding van zwembadvoorzieningen in de gemeente. 
 
Vraag 5: Waarom heeft u afgezien van overleg met de denktank voor het primair on-
derwijs daar waar u stelt “in een harmonieus model met elkaar” te zullen samenwer-
ken? 
Bij de veranderingen voor het seizoen 2005/2006 gaat het om veranderingen in het 
rooster. Per saldo wordt aan de scholen meer schoolzwemmen aangeboden dan voor-
heen. De leerlingen gaan 45 minuten per week schoolzwemmen, wat beter aansluit bij 
het concentratievermogen. Vorig seizoen was dit 1 uur per 2 weken.  
De locatiedirecteuren en de groepsleerkrachten kunnen door de roosterwijzigingen 
problemen krijgen bij de dagelijkse gang van zaken. Hen hebben wij in onze brief hulp 
aangeboden. Het overleg met de denktank moet op een strategisch niveau liggen. Wij 
hebben de leden van de denktank niet willen passeren. 
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Vraag 6 Bent u bereid in de toekomst met de denktank over dergelijke zaken voeling te 
houden? 
Ja, het antwoord blijkt uit het voorgaande. 
 
Met vriendelijke groet. 
Burgemeester en wethouders van Barneveld. 
De secretaris,         de burgemeester, 
 
 
 
 
D. Bakhuizen.                      J.A.M.L. Houben. 
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