
Beantwoording college naar aanleiding van vragen door de fracties van ChristenUnie en CDA 

over zwemlessen in de gemeente Dalfsen 

 

 

Vooraf 

Waarom hebben we zwembaden? We vinden het belangrijk dat veilig kan worden gezwommen door 

jong en oud en dat kinderen leren zwemmen.  

 

Keuzes 

Er is landelijk een protocol Verantwoord Zwemmen (zie bijlage) opgesteld. Op basis van dat protocol 

is gekozen om primair open te gaan voor het zwemmen. Dit gezien het aantal mensen dat bereikt 

wordt en de onmogelijkheden die het protocol biedt. Voor de goede orde, het personeel wil graag les 

geven. Maar het was een enorme klus om de huidige openstelling te realiseren. Dat het opengaan 

bijzonder was, bleek ook wel door het bezoek/reportage van Hart van Nederland. 

Verder is volgens het protocol niet mogelijk voor de zweminstructeur om bij de kinderen in het water 

te komen om hen te helpen. Dat is bij de beginnende zwemmers van groot belang. Juist ook bij het 

‘watervrij’ maken van kinderen. 

 

Het alsnog opstarten van zwemlessen vraagt nog veel voorbereiding. Als vereiste geldt dat kinderen 

zich zelf moeten kunnen redden; ouders / verzorgers mogen niet als toeschouwer bij de zwemlessen 

aanwezig zijn. Dat betreft zowel voor, tijdens en na de les. Er mag in totaal 1 ouder aanwezig zijn om 

eventueel kurkjes om en af te doen, mee te lopen naar het toilet enz. Dit mag en kan volgens het 

Protocol Verantwoord Zwemmen niet door de zweminstructeur gedaan worden i.v.m. 1,5 meter 

afstand en het fysiek contact.  

Om op een veilige wijze zwemlessen te kunnen geven, moeten de groepen teruggebracht worden tot 

ca. 6 personen (normaal circa 10 tot 12 personen) en moeten er extra zwemlessen worden gegeven 

omdat de zwembaden bijna 4 weken later open zijn gegaan.  

Kortom: dit vroeg teveel om op korte termijn en op verantwoorde wijze zwemles te kunnen geven. 

 

Omliggende zwembaden 

We hebben breed uitgevraagd, van Hoogeveen tot Emmeloord. Veel zwembaden blijken nog niet 

eens geopend. Bij zwembaden die wel geopend zijn, wordt les gegeven aan vergevorderde A-

zwemmers en zijn er zwemlessen voor B en C. Dit betreffen voornamelijk binnenbaden. 

 

Exploitatie 

Zwemlessen zijn niet kostenneutraal, er moet nu jaarlijks al geld bij. Het gaat om een bedrag – na 

aftrek van het lesgeld – tussen de 10 en 15 duizend euro. 

 

Hoe verder 

We zijn blij dat we de zwembaden via beperkte openingstijden hebben kunnen openen en dat de start 

vorige week goed is verlopen. Dit vraagt echter nog alle aandacht. Het zwembad personeel geeft aan 

dit seizoen geen mogelijkheden te zien om zwemlessen dit seizoen op te starten binnen de huidige 

regels. Mocht er verruiming op het protocol komen, dan zullen we opnieuw beoordelen of 

zwemlessen haalbaar zijn.  


