
 

 

 

MOTIE Coronawachttijd zwemlessen wegwerken 

 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 18 februari 2021, 
 
Constaterende dat: 

• Als gevolg van de sluiting van de zwembaden de wachttijd voor zwemlessen in Haarlem fors zijn 
opgelopen en de wachtlijsten zelfs bijna zijn verdubbeld1; 

• Deze wachtlijsten en wachttijden verder zullen oplopen omdat de zwembaden nog steeds 
gesloten zijn vanwege de coronamaatregelen;  

 
Overwegende dat:  

• Veel particuliere zwemscholen, zwemverenigingen en zwembaden volgens de Nederlandse 
Stichting Water- & Zwemveiligheid op omvallen staan2 

• Het Zwem-ABC gemiddeld na 72 zwemlessen wordt behaald en het dus met de zwemlessen 1,5 
tot 2 jaar duurt voordat een kind het Zwem-ABC heeft gehaald3;  

• Voor alleen diploma A gemiddeld 48 zwemlessen nodig zijn; 

• Voor sommige kinderen de zwemlescyclus nu al twee keer door Corona is onderbroken waardoor 
ze door de lange tussentijd meer zwemlessen nodig zullen hebben; 

• Het zeer onwenselijk is als Haarlemse kinderen pas rond hun 8e of 9de jaar een zwemdiploma A 
behalen; 

• Het vanuit veiligheidsoogpunt onwenselijk is als deze zomer veel jonge kinderen noodgedwongen 
zonder zwemdiploma gaan zwemmen; 

• De basisscholen inmiddels weer geopend zijn; 
 
Verzoekt het college:  

• Bij het Rijk te bepleiten de zwembaden in ieder geval voor zwemlessen voor jonge kinderen weer 
zo spoedig mogelijk te openen en indien het Rijk hier niet binnen een maand toe over wil gaan het 
Rijk aan te bieden dat Haarlem hiervoor pilot gemeente wil worden; 

• Met een actieplan te komen met als doel nog voor de zomer de wachttijd voor zwemlessen in te 
lopen en zoveel mogelijk kinderen de kans te geven voor de zomer alsnog hun zwemdiploma te 
halen, bijvoorbeeld door meer uren per week zwemlessen in de zwembaden aan te bieden of 
(ver)snelcursussen in de vakanties; 

• De Raad voor 1 juli te informeren over de ontwikkeling van de wachtlijsten en de wachttijden;   
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Frank Visser, ChristenUnie 
 

 
1 Bron: Antwoord technische vragen 
2 Bron: 'Zwemles staat op omvallen, een nationale ramp dreigt' 
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1709242339/zwemles-staat-op-omvallen-een-nationale-ramp-dreigt 
3 https://www.allesoverzwemles.nl/over-nrz/nieuws/faqconc/hoe-snel-heeft-mijn-kind-het-zwem-abc-compleet/  
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