GEMEENTERAAD SLIEDRECHT
Mondelinge vragen raadsleden aan het college van B&W (artikel 38 vragen*)
Het lid dat mondelinge vragen wilt stellen meldt dit onder opgave van het onderwerp en de vragen
schriftelijk via de griffier bij de voorzitter aan uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur.
Artikel 38a Antwoordgarantie
Indien aan de burgemeester of aan het college vragen worden gesteld op grond van artikel 38 en die
vragen tenminste 24 uur vooraf gaande aan het stellen van de vragen bij de voorzitter zijn gemeld,
geldt een antwoordgarantie, zodat de vragen in de betreffende vergadering of bijeenkomst worden
beantwoord.

Datum: 30/11/2021
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeenteraad Sliedrecht,
Steller vragen: raadslid de heer Verheul fractie: PRO Sliedrecht
Onderwerp: Zwemlessen regeling
Toelichting:
Recent heeft onze fractie een mailwisseling ontvangen tussen een medewerker van
Optisport en een inwoner over de consequenties bij het tijdelijk stoppen van het lessen
door de gevolgen van de corona maatregelen zoals bijvoorbeeld niet in het bezit zijn
van de verplichte QR-code of ziekte. Bij een afwezigheidspercentage van 10% van de
lessen zou de regeling komen te vervallen en dient de ouder de kosten van de
zwemlessen over te nemen.
PRO Sliedrecht begrijpt dat er harde afspraken zijn gemaakt over een maximale
afwezigheidspercentage, maar vraagt zich hardop af of bij het opstellen van de
voorwaarden rekening is gehouden met een wereldwijde pandemie en de gevolgen
daarvan.
Vraag 1: Is het college op de hoogte dat inwoners tegen dit probleem aanlopen?
Vraag 2: Is het college net als PRO Sliedrecht van mening dat het stoppen vanwege
een verzuimpercentage als gevolg van landelijke corona maatregelen onwenselijk is,
omdat elk kind over een zwemdiploma zou moeten beschikken?
Vraag 3: Is het college bereid om hierover in gesprek te gaan met Optisport en
eventueel gebruik te maken van de hardheidsclausule die is opgenomen in de
verordening?
Vraag 4: Is het college net als PRO Sliedrecht van mening dat ondanks de keuze van
een ouder om zich niet te laten vaccineren/testen het kind niet de dupe mag worden?

*Art. 38 Reglement van Orde
1. Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende of besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen
aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een
actueel onderwerp. Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe
aan een raadslid.

