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Zwemlessen voor statushouders

Geachte heer Visser,

Op 21 februari 2018 heeft u vragen gesteld als bedoeld in artikel 38 van het 
reglement van orde van de gemeenteraad over zwemlessen voor statushouders. Met 
deze brief wordt antwoord gegeven op uw vragen. Hieronder zijn uw vragen cursief 
weergegeven waarna het antwoord van het college volgt.

1. Kent u het bericht “Zwembond: zwemles voor alle asielzoekers ”? 

Antwoord: Ja, wij zijn bekend met dit bericht.

2. Hoe groot zijn de wachtlijsten voor zwemlessen momenteel in Haarlem 
voor kinderen en hoe groot voor volwassenen? Welke acties onderneemt u 
om deze wachtlijsten in te korten?

Antwoord: Bij de zwemverenigingen, commerciële aanbieders en bij SRO 
is de volgende inventarisatie gedaan naar wachtlijsten:

De Watervrienden
Voor de jeugd is er in het Boerhaavebad een wachtlijst van minimaal 1,5 
jaar en in de Planeet van circa 6 maanden. Er zijn voldoende vrijwilligers 
beschikbaar, maar er is geen badwatercapaciteit. Er is geen wachtlijst voor 
zwemlessen voor volwassenen. Na de zomervakantie kunnen zes 
statushouders starten met zwemles.

ZV Haerlem
Voor de jeugd is er nauwelijks sprake van een wachtlijst.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
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Op een aantal lesraomenten is er geen wachtlijst en op een paar momenten 
is er een korte wachtlijst van een paar maanden. Bij ZV Haerlem was er 
onlangs nog een wachtlijst bij de zwemles voor volwassenen, maar door het 
plotselinge vertrek van een groep buitenlandse deelnemers is er op dit 
moment geen wachtlijst. Als er geen voorkeur voor een bepaald lesmoment 
is, kunnen leerlingen direct beginnen.

DWT (De Watertrappers)
Voor het zwembad Boerhaavebad is de wachtduur voor jeugd op vrijdag 
1,5 tot 2 jaar. Op zaterdagochtenden worden in de Planeet op 2 tijdstippen 
zwemles gegeven. Voor de zaterdag ochtend in de Planeet voor het tijdstip 
8-9 uur is er een wachtduur van vier maanden en van 9-10 uur een 
wachtduur van negen maanden. Op vrijdagavond is er ouderenzwemmen. 
Hier is geen wachtlijst voor. De vereniging beseft dat de wachtlijsten lang 
zijn, maar wil de veiligheid en het niveau van het leszwemmen niet in 
gedrang brengen door meer leszwemmers toe te laten.

Zwemschool ‘t SpaarneHuys
Er kan gestart worden met zwemlessen voor volwassenen. Dit is een goede 
locatie voor vrouwen die afgeschermd moeten zwemmen. Er wordt 
onderzocht of statushouders in april kunnen starten.

SRO
Planeet:
De wachtlijst voor kinderen is gemiddeld 1 a 2 maanden. Er is geen 
wachtlijst voor volwassenen.

Boerhaavebad:
Ook hier is de wachtlijst voor kinderen ongeveer 2 maanden. Dit geldt voor 
de dinsdag-Monderdagcombinatie en de vrijdag.
De wachtlijst op maandag-Zwoensdagcombinatie is ongeveer een halfjaar. 
Voor zaterdag is de wachttijd ongeveer een jaar.
Er is een uur ingepland voor statushouders op donderdagen van 18-19 uur 
en daar zouden per direct 20 statushouders kunnen beginnen met les.

De acties die SRO heeft ondernomen om de wachtlijsten korter te maken 
zijn:

Planeet
Het systeem van zwemlessen is sinds januari veranderd, waardoor er meer 
zwemwater ter beschikking kwam en meer kinderen terecht konden.
Samen met de gemeente heeft SRO het zwembad geschikt gemaakt voor 
vrouwenzwemmen. Recreatief vrouwenzwemmen is gestart. Na de zomer 
kan desgewenst zwemles voor vrouwen worden aangeboden.

Boerhaavebad:
Er is meer zwemwater gecreëerd om zwemlessen te starten onder andere 
door het recreatie bad beter en meer te gaan benutten voor de lessen.
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3. Deelt u de mening dat het wenselijk is dat zoveel mogelijk Haarlemse 
statushouders een zwemdiploma halen? Welke acties heeft u hiervoor 
inmiddels ondernomen en gaat u hiervoor ondernemen?

Antwoord: Ja, wij delen deze mening. Alle Haarlemmers zouden vanuit 
veiligheidsoogpunt over een zwemdiploma moeten kunnen beschikken.
Uit onderzoek blijkt dat migrantengroepen extra kwetsbaar zijn.

Er zijn een aantal acties ondernomen om zwemles voor statushouders 
mogelijk te kunnen maken:

a. Eerder hebben vrijwilligers zich ingezet om in samenwerking met 
zwemverenigingen zwemlessen voor statushouders te organiseren. Dit 
is niet gelukt omdat de zwemlessen voor statushouders te duur zijn 
en/of een gebrek aan capaciteit bij de verenigingen.

b. De gemeente heeft aan Sportsupport gevraagd om het sport- en 
beweegaanbod voor statushouders te coördineren. Sportsupport heeft 
relevante partijen gesproken en wensen en mogelijkheden in kaart 
gebracht. Uit gesprekken met o.a. zelforganisaties, opbouwwerk, 
vrijwilligers en statushouders blijkt dat de behoefte aan zwemlessen bij 
zowel statushouders als andere Haarlemmers met migratieachtergrond 
groot is. Na een eerste verkenning zijn inmiddels 135 Haarlemmers in 
beeld, waaronder minimaal 55 statushouders.

c. Om zwemlessen mogelijk te maken wordt door Sportsupport met 
verschillende partijen, waaronder de gemeente, gesproken over 
financieringsmogelijkheden van zwemlessen voor statushouders. Er 
wordt onderzocht of er middels een combinatie van bestaande 
regelingen voldoende middelen beschikbaar zijn om zwemlessen voor 
statushouders te financieren.

4. Ziet u mogelijkheden om zwemlessen voor volwassenen aan te bieden met 
de HaarlemPas of op een andere manier de drempel voor zwemles voor 
lagere inkomens te verlagen?

Antwoord:
Er zijn beperkte mogelijkheden. Op dit moment kan met de HaarlemPas 
geen korting op zwemlessen worden aangeboden. Wel kunnen 
statushouders in de leeftijd van 18 tot 50 jaar die in het bezit zijn van de 
Haarlem Pas gebruik maken van aanbod Bewegen 50+. Conform de 
regeling kunnen zij een korting van maximaal € 100,- bij lidmaatschap van 
een vereniging krijgen, hiervoor is de leeftijdsgrens van het Sportfonds 50+ 
voor de statushouders aangepast. Deze middelen kunnen ook ingezet 
worden ten behoeve van zwemlessen.

Uit de inventarisatie blijkt een groot verschil te zijn in de zwemlestarieven 
die zwemverenigingen en particuliere instellingen hanteren. Het
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gemiddelde tarief voor een jaar zwemles bij zwemverenigingen is € 270,—, 
terwijl het hoogste tarief bij particuliere aanbieders € 780,- per jaar 
bedraagt. Echter de particuliere aanbieder blijkt wel in staat te zijn direct 
aan meerdere groepen (totaal 50 personen) op korte termijn zwemles te 
kunnen aanbieden. Particulier aanbod is niet betaalbaar voor statushouders.

Totaal zijn er tot nu toe 135 belangstellenden met een migratie-achtergrond, 
voor zwemles bij ons bekend. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat de 
deelnemers zelf rond de 20 tot 30 euro per maand kunnen betalen. Met de 
huidige subsidieregelingen (breedtesportsubsidie) en regelingen voor 
statushouders (aanbod Bewegen50+) gecomplementeerd met deze 
deelnemersbijdrage, kan dus niet in elk zwembad waar op dit moment plek 
is zwemles gerealiseerd worden. We onderzoeken in welke vorm we verder 
kunnen gaan met het stimuleren en faciliteren van het behalen van een 
zwemdiploma.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,


