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Motie: "Geef schoolzwemmen een A-status"
De gemeenteraad van Utrecht in vergadering bijeen op 8 maart 2017 voor het
bespreken van de Zwemvisie 2018 - 2022.
Constaterende dat:
• Het vergroten van de zwemvaardigheid in Utrecht prioriteit heeft;
• De gemeente vier zwembaden in haar beheer heeft;
• De gemeente inzet op 95% van de kinderen in groep 7 met een zwemdiploma
A;
• 39 van de 109 basisscholen en speciaal onderwijs in Utrecht gebruik maken
van het aanbod schoolzwemmen
• De zwemvaardigheid in de wijken Zuid (90%), Zuidwest (88%), Noordwest
(84%) en Overvecht (81%) lager ligt dan de stedelijke 95 % van de kinderen in
groep 7 met minimaal zwemdiploma A.
• In de wijk Noordwest slechts 3 van de 17 scholen meedoen aan het
schoolzwemmen.

Overwegende dat:
•
•
•
•
•

Het voor ieder kind van groot belang is om zichzelf te kunnen redden in het
water;
De afname van het aantal scholen dat meedoet met schoolzwemmen een
bijzonder kwalijke ontwikkeling is;
De reden voor het niet meedoen met schoolzwemmen mede ligt bij prioriteit.
Financiele positie of sociale status geen reden mag zijn om als kind geen Adiploma te halen;
De gemeente schoolzwemmen niet kan verplichten, maar er wel veel harder
op 1<an aansturen;

Verzoekt het college
•
•
•

Een plan van aanpak te maken om scholen die niet deelnemen aan
schoolzwemmen, toch te overtuigen van deelname.
Extra aandacht te besteden aan de wijken Zuid, Zuidwest, Noordwest en
Overvecht.
De doelstelling van 95% te wijzigen in 100% van de kinderen in groep 7 met
een zwemdiploma A.
Dit plan van aanpak af te ronden in oktober 2018 en de gemeenteraad
hierover te informeren voor de programmabegroting.
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