Beste leden van de Sportraad Stichtse Vecht,
Op 26 mei 2021 ontvingen wij uw reactie op het concept sport en beweegnota ‘Stichtse Vecht meer in
beweging’ 2021-2025. Dit naar aanleiding van ons verzoek aan u op 28 maart 2021, om formeel
advies uit te brengen over genoemde nota. U heeft op 7 juni een aanvulling gegeven Hartelijk dank
voor uw advies.
Het is goed te lezen dat u in grote lijnen enthousiast bent over de nieuwe sport- en beweegnota. U
plaatst wel een paar opmerkingen. In de bijgevoegde (reactie)matrix geeft ons college haar reactie op
uw opmerkingen. Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij u hierover
contact op te nemen met uw contactpersoon bij onze gemeente: dhr. Marcel Scheefhals via email
marcel.scheefhals@stichtsevecht.nl of via telefoonnummer 06-58076123
Wij danken u nogmaals hartelijk voor uw advies. Evenals de reactiematrix, gaat uw advies als bijlage
bij de stukken naar de gemeenteraad. De planning is dat het college het concept Stichtse Vecht meer
in beweging bespreekt tijdens haar vergadering op 14 september 2021. De gemeenteraad besluit
hierover in haar vergadering op 2 november 2021. In verband met de maatregelen rondom het corona
virus, kan dit wijzigen. Checkt u hiervoor de gemeentelijke website www.stichtsevecht.nl

Reactiematrix bij advies van de Sportraad Stichtse Vecht over sport- en beweegnota ‘Stichtse Vecht meer in beweging 2021-2025
Versie 8 juni 2021
Het betreft een formeel gevraagd advies over de nota Stichtse Vecht meer in beweging
Hieronder treft u de reactie van het college Stichtse Vecht op het gevraagd advies.
Aandachtspunten en adviezen van de Sportraad Stichtse Vecht

Reactie van het college

1. Lestijd basisscholen
Basisscholen moeten voor groep 3 t/m 8 twee lesuren
bewegingsonderwijs per week aanbieden volgens de wet (KVLO).
Dat gaat om:
90 minuten in het regulier basisonderwijs (2 lessen van 45
minuten) en 135 minuten voor speciale scholen voor
basisonderwijs (3 lessen van 45 minuten).
Dit wetsvoorstel is aangenomen in februari 2020 (KVLO). Wel
krijgen scholen drie jaar de tijd om aan deze norm te voldoen.

Het klopt dat er een wetsvoorstel is aangenomen in februari 2020 voor het
aantal lesuren bewegingsonderwijs. De scholen krijgen 3 jaar de tijd om aan de
nieuwe norm te voldoen. Wij gaan onderzoeken wat de gevolgen zijn voor het
gebruik van de gymzalen en sporthallen in de gemeente Stichtse Vecht en
nemen het punt mee in het beleidsplan onder Wat willen we bereiken?

2. Vakleerkracht gymnastiek
Als vervolg op de uitbreiding van de gymlessen dient elke school
weer een vakleerkracht gymnastiek in het lerarencorps te
hebben. Er zijn alweer enkele scholen met deze faciliteit.
Vanuit de gemeente (onderwijs) dient dit bevordert te worden.

De gemeente heeft geen zeggenschap over de gelden binnen de scholen. De
scholen bepalen zelf wat zij doen. Wij kunnen scholen alleen voorlichten over
het belang van het hebben van een vakleerkracht gym en stimuleren om hier
geld voor in te zetten. En naast het aannemen van vakleerkrachten gymnastiek,
bieden we ook programma’s aan die kunnen ondersteunen bij
bewegingsonderwijs en stimuleren we om buurtsportcoaches in zetten.

3. Preventiebeleid sociale veiligheid voor verenigingen
Een preventiebeleid sociale veiligheid is niet verplicht, maar
wordt wel gestimuleerd vanuit het ministerie van VWS. Een
voorwaarde binnen het preventiebeleid is het aanstellen van een
vertrouwenscontactpersoon (VCP). In tegenstelling tot de
vertrouwenspersoon (VP) heeft de VCP een rapportageplicht
(geanonimiseerd indien gewenst) richting het bestuur van de

Wij begrijpen de opmerking van de Sportraad en gaan als gemeente
sportverenigingen stimuleren om een Vertrouwenscontactpersoon aan te stellen
binnen de vereniging. Dit in belang van de veiligheid van onze (jeugdige)
sporters.

vereniging. Dit vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid om
te handelen als het misgaat. Het preventiebeleid valt onder de
verantwoordelijkheid van het vereniging bestuur.
4. Herinvoeren schoolzwemmen
In 2019 is de Schepershoekschool door toenemende
begrotingsdruk als laatste school in de gemeente gestopt met het
geven van zwemlessen.
De sportraad is van mening dat zwemmen een basisvaardigheid is
dat elk kind vanuit veiligheidsoverwegingen moet beheersen,
zeker in een waterrijke gemeente als Stichtse Vecht.
De sportraad is voorts van mening dat zwemles, lees: het behalen
van het zwemdiploma A evenals het behalen van het
verkeersdiploma een wezenlijk onderdeel van het lesprogramma
in het basisonderwijs moet zijn. Dat is de enige plek waar alle
kinderen een gelijkwaardige kans krijgen om deze
zwemvaardigheid te bereiken.
De stelling is derhalve:
Schoolzwemmen moet opnieuw worden ingevoerd tijdens de
schooluren in het basisonderwijs, waarbij de gemeente zowel
de zwemfaciliteit als een zwemleraar deels dan wel geheel
gratis beschikbaar stelt voor het zwemonderricht

In deze waterrijke gemeente vinden we het belangrijk dat een ieder goed kan
zwemmen. Voor de jongste doelgroep uit gezinnen met een laag inkomen is
reeds de zwemregeling ingesteld. Deze inwoners (met een U-pas) kunnen
kosteloos hun A en B-diploma behalen. Daarnaast doen veel ouders hun kind al
op jonge leeftijd op zwemles. Ze hebben ver voor het schoolzwemmen hun
diploma al. Scholen bepalen zelf of zij de zwemles onder het
onderwijsprogramma laten vallen. Scholen bieden geen schoolzwemmen meer
aan. Verder zijn scholen niet gemotiveerd om schoolzwemmen aan te bieden.
Dit vanwege onderwijstijd en kosten.
Zwemregeling
In Stichtse Vecht moeten alle kinderen mee kunnen doen. Het inkomen van de
ouders mag daar bij geen belemmering zijn. De gemeente Stichtse Vecht geeft
daarom sinds 2015 uitvoering aan de regeling ‘Vergoeding Diplomazwemmen
met een U-Pas’ ook wel de Zwemregeling. Deze regeling is onderdeel van het
Kind pakket.

