
van zwemvaardigheid van kinderen in de basisschool-

leeftijd.

Artikel 2

Specifieke uitkering

Aan de in de bijlage bij deze regeling genoemde gemeen-

ten kan, indien zij voldoen aan de in artikel 3 genoemde

voorwaarden, voor de periode 2002 tot en met 2004 een

éénmalige specifieke uitkering worden verstrekt voor de

stimulering van de zwemvaardigheid van kinderen in de

basisschoolleeftijd.

Artikel 3

Voorwaarden

De gemeente komt in aanmerking voor een specifieke uit-

kering indien de gemeente:

a. uit eigen middelen een bedrag ter beschikking stelt

voor vergroting van de zwemvaardigheid van kinderen

in de basisschoolleeftijd dat tenminste gelijk is aan het

bedrag dat de gemeente op grond van deze regeling

ontvangt;

b. een effectief zwemvangnet op zet. Indien in de

gemeente reeds een zwemvangnet bestaat wordt het

beleid ter bevordering van de zwemvaardigheid van

jonge kinderen geïntensiveerd;

c. een registratiesysteem invoert voor kinderen die in

aanmerking komen voor het zwemvangnet;

d. een actief voorlichtings- en stimuleringsbeleid voert

om ouders bewust te maken van het belang van zwem-

vaardigheid voor jonge kinderen;

e. ouders van jonge kinderen stimuleert om hun kinde-

ren zwemlessen te laten volgen, en

f. de voorlichting over het belang van leren zwemmen

voor zover mogelijk op neemt in het programma van

inburgeringcursussen.

Artikel 4

Inhoud registratiesysteem

Het registratiesysteem verschaft, uitgaande van een nulme-

ting, opbrengstmetingen en informatie op basis waarvan

kan worden bepaald of de zwemvaardigheid van jonge kin-

deren, blijkend uit het behalen van een zwemdiploma toe-

neemt en of naar aanleiding hiervan aanpassing van de

activiteiten noodzakelijk is.

Bestemd voor:
• pilotgemeenten.

Algemeen verbindend voorschrift

Datum: 30 mei 2002

Kenmerk: PO/KB-02-19000

Datum inwerkingtreding: zie artikel 14

Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t.

Juridische grondslag: art. 16 en 17, vijfde lid, van de

Financiële-verhoudingswet

Relatie tot eerdere mededelingen: brief aan pilot-

gemeenten van 15 maart 2002, kenmerk PO/KB/02-03360.

Informatie verkrijgbaar bij: 
CFI/ICO/PO, 079-3232.333

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, 

Handelende in overeenstemming met de minister van bin-

nenlandse zaken en koninkrijksrelaties,

Gelet op:

• de artikelen 16 en 17, vijfde lid, van de Financiële-ver-

houdingswet;

Besluit

Artikel 1

Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

a. plan van aanpak zwemvaardigheid: het plan van aan-

pak zwemvaardigheid dat op 2 oktober 2001 bij brief

met kenmerk PO/KB/01-36935 door de staatssecretaris

van OCenW aan de Tweede Kamer is aangeboden.

b. zwemvangnet: door of vanwege de gemeente uitge-

voerde activiteiten gericht op het realiseren van vol-

doende zwemvaardigheid bij kinderen in de basis-

schoolleeftijd die aanvullend zijn op het algemene

gemeentelijke beleid ter vergroting van de zwemvaar-

digheid. 

c. registratiesysteem: een overzicht waarin actuele, leef-

tijdspecifieke gegevens zijn opgenomen over de mate
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Artikel 9 

Verantwoording

1. Gemeenten die op grond van deze regeling een speci-

fieke uitkering ontvangen dienen uiterlijk 1 november

2005 een financiële verantwoording in bij Cfi,

Productgroep Verantwoorden, postbus 606, 2700 ML

Zoetermeer. De verantwoording bestaat in ieder geval

uit een overzicht van de inkomsten en uitgaven die

met de verrichte activiteiten zijn gemoeid.

2. Als de specifieke uitkering meer bedraagt dan

€ 45.500,- gaat de financiële verantwoording vergezeld

van een verklaring van een accountant als bedoeld in

artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk

Wetboek waaruit blijkt in hoeverre de toegekende uit-

kering is besteed in overeenstemming met de bepalin-

gen van deze regeling.

3. De minister van OCenW kan in richtlijnen en een con-

troleprotocol nadere voorwaarden stellen aan de

inrichting van de in het tweede lid bedoelde accoun-

tantsverklaring en de accountantscontrole.

Artikel 10 

Terugvordering specifieke uitkering

De specifieke uitkering kan binnen een periode van vijf

jaar geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd, indien

de gemeente:

a. onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en

de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot

een lagere of geen toekenning zou hebben geleid,

b. de specifieke uitkering niet heeft besteed, of niet heeft

besteed in overeenstemming met de bepalingen van

deze regeling, danwel

c. niet heeft voldaan aan hetgeen in de artikelen 3, 7, 8

en 11 is bepaald. 

Artikel 11 

Inzagerecht

De gemeente verleent aan de minister van OCenW of een

door hem aan te wijzen persoon volledige inzage in de

boeken en bescheiden. Aan de bedoelde persoon worden

alle inlichtingen verstrekt die deze voor de uitvoering van

zijn taak nodig acht.

Artikel 12

Niet vervullen begrotingsvoorwaarde

In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld

in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuurs-

recht, worden de op grond van artikel 2 verleende subsi-

diebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na

de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter

beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal

Artikel 5 

Hoogte van de specifieke uitkering

1. De hoogte van de specifieke uitkering bedraagt het in

de bijlage opgenomen bedrag per gemeente.

2. De specifieke uitkering wordt betaalbaar gesteld in

drie gelijke jaarlijkse termijnen tussen april en sep-

tember van de desbetreffende jaren. 

Artikel 6 

Aanvraag van de specifieke uitkering

1. De in de bijlage opgenomen gemeenten kunnen een

aanvraag voor de specifieke uitkering indienen bij de

minister van OCenW.

2. Blijkende uit een daartoe strekkende mededeling van

de minister van OCenW aan de betreffende gemeente

wordt als aanvraag, bedoeld in het eerste lid,

beschouwd de reactie van de aangeschreven gemeente

op de brief van 15 maart 2002, kenmerk PO/KB/02-

03360, indien uit deze reactie blijkt op welke wijze het

Plan van aanpak zwemvaardigheid zal worden uitge-

voerd en dat wordt voldaan aan de in artikel 3

genoemde voorwaarden. 

Artikel 7

Jaarlijks verslag

1. In verband met de landelijke uitvoering en evaluatie

van deze regeling dienen gemeenten vóór 1 april van

de jaren 2003 en 2004 een tussenrapportage van de in

het voorafgaande jaar uitgevoerde activiteiten met

financiële paragraaf in bij de minister van OCenW.

Vóór 1 april 2005 wordt een eindrapportage met finan-

ciële paragraaf over de gehele periode ingediend.

2. De minister van OCenW kan voorwaarden stellen aan

de inhoud van de in het eerste lid genoemde versla-

gen.

Artikel 8 

Informatieplicht

Gemeenten die op grond van deze regeling een specifieke

uitkering ontvangen werken mee aan door of namens de

minister OCenW ingesteld onderzoek dat erop gericht is

inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikke-

ling van het beleid ten aanzien van vergroting van zwem-

vaardigheid.
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len waarmee gerealiseerd wordt dat alle kinderen in

Nederland voldoende zwemvaardigheid beheersen.

Voldoende zwemvaardigheid betekent in dit geval dat de

kinderen minimaal beschikken over het diploma A van de

Nationale Raad Zwemdiploma’s of over een gemeentelijk

diploma van een gelijkwaardig niveau.

Het plan van aanpak is opgesteld in overleg tussen de

ministeries van OCenW, VWS en BZK, de VNG, het LC

(Nederlands Instituut voor Lokale Sport en Recreatie) en de

Nationale Raad Zwemdiploma’s (NRZ). 

Doel van het plan van aanpak en de onderhavige regeling

is het stimuleren en ondersteunen van gemeentelijke ini-

tiatieven om de zwemvaardigheid onder de jeugd te ver-

groten. Ouders zijn als eerste verantwoordelijk om hun

kinderen te leren zwemmen en veel gemeenten hebben

daarvoor ondersteunende maatregelen getroffen. Het is

niet de bedoeling dat het rijk deze verantwoordelijkheden

overneemt. Stimulering en ondersteuning van de gemeen-

ten moeten leiden tot effectieve gemeentelijke maatrege-

len, zodat op den duur alle kinderen uiterlijk omstreeks

hun twaalfde levensjaar (einde van de basisschool) beschik-

ken over voldoende zwemvaardigheid. De gemeenten heb-

ben hierbij een centrale rol. Gemeenten kunnen activitei-

ten ter verdere bevordering van de zwemvaardigheid, het

gemakkelijkst ontwikkelen en uitvoeren. Zij onderhouden

immers al contacten met instellingen die zich richten op

jongeren (scholen, sportclubs) en jonge ouders (consultatie-

bureaus, peuterspeelzalen). Gemeenten hebben een regie-

functie; zij zorgen voor steeds meer verbinding en afstem-

ming tussen de activiteiten van deze instellingen. De ont-

wikkeling van brede scholen in veel gemeenten is daarvan

een duidelijk voorbeeld. Tenslotte subsidiëren gemeenten

vaak het schoolzwemmen. 

Op basis van de onderhavige regeling, waarover het nood-

zakelijk overleg met de staatssecretaris van VWS heeft

plaatsgevonden, wordt onder bepaalde voorwaarden een

eenmalige specifieke uitkering verstrekt aan 36 grote

gemeenten. Vóór 1 januari 2005 wordt beslist of een nieu-

we regeling wordt getroffen en op welke wijze ook

gemeenten die niet vallen onder deze categorie, binnen

het dan beschikbare budget, betrokken kunnen worden bij

de uitvoering van het plan van aanpak. De keuze om te

beginnen met deze gemeenten is gebaseerd op de volgende

overwegingen. Op de eerste plaats gaat het hier om een

nieuw beleidstraject, waarin ervaring moet worden opge-

daan over de meeste effectieve aanpak. Op de tweede

plaats is uit onderzoek af te leiden dat in deze gemeenten

het percentage kinderen dat zonder zwemdiploma de

basisschool verlaat het grootst is, terwijl daar wél school-

zwemmen wordt aangeboden. Op de derde plaats bestaat

er in het kader van het gemeentelijk onderwijsachterstan-

denbeleid (GOA) al een overlegstructuur met deze gemeen-

subsidieaanvragers aan wie subsidie is verleend en van de

hoogte van de subsidiebedragen.

Artikel 13

Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-

Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mede-

deling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 14

Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze regeling treedt in werking met ingang van de 

derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-

Regelingen, waarin deze regeling wordt geplaatst. Deze

regeling vervalt met ingang van 1 januari 2005, met dien

verstande dat zij van toepassing blijft voor de in de artike-

len 7, 9 en 10 opgenomen verplichtingen.

Artikel 15

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling specifieke

uitkering voor gemeenten voor de stimulering van de

zwemvaardigheid.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

K.Y.I.J. Adelmund.

Toelichting

Algemeen

In oktober 2001 heb ik mede namens staatssecretaris

Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het

Plan van aanpak ”zwemvaardigheid” aan de Tweede Kamer

aangeboden. Dit plan is opgesteld naar aanleiding van de

kabinetsnotitie ”Schoolzwemmen, vaardigheid en veilig-

heid”. Deze notitie werd op 28 juni 2001 besproken tijdens

een Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie voor

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In die notitie werd

geconcludeerd, dat er onvoldoende aanleiding is het

schoolzwemmen verplicht te stellen; een meer specifieke

aanpak sluit beter aan bij de huidige praktijk en de inspan-

ningen van ouders, scholen en gemeenten. 

Een Kamermeerderheid deelde deze conclusie, maar drong

aan op een uitwerking van de specifieke aanpak. In een

motie van Rabbae en Barth (TK, 27 696, nr. 2) werd de rege-

ring gevraagd om - in overleg met de Vereniging van

Nederlandse Gemeenten - een dekkend plan te ontwikke-
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Het is niet nodig om een aanvraag in te dienen als de

gemeente reeds heeft gereageerd op de brief van 15 maart

2002, kenmerk PO/KB/02-03360 en daaruit blijkt dat de

gemeente wil deelnemen aan de uitvoering van het Plan

van aanpak zwemvaardigheid en zal voldoen aan de gestel-

de voorwaarden voor deelname. Deze gemeenten ontvan-

gen hiervan tijdig een mededeling.

Artikel 7

Om jaarlijks de voortgang van de uitvoering van het Plan

van aanpak zwemvaardigheid te kunnen vast stellen en

hierover te kunnen rapporteren, wordt van de deelnemen-

de gemeenten gevraagd jaarlijks een kort verslag in te stu-

ren waarin de met de specifieke uitkering ondernomen

activiteiten, de daarvoor gemaakte kosten en het effect

worden beschreven. De bedoeling is om op basis van deze

verslagen een algemeen beeld te kunnen opstellen. Aan

het verslag kunnen nadere voorwaarden worden gesteld

over bijvoorbeeld de daarin opgenomen gegevens, indien

in incidentele gevallen het verslag onvoldoende informatie

bevat om bij te dragen aan het algemene beeld. 

Artikel 8

De minister van OCenW beschikt naast de mogelijkheid

van artikel 7, tweede lid, over de mogelijkheid om nader

onderzoek te doen ten behoeve van de ontwikkeling van

beleid. Ontvangers van de specifieke uitkering zijn op

grond van artikel 8 verplicht mee te werken aan een der-

gelijk onderzoek.

Artikel 11

Dit artikel is opgenomen om de departementale accoun-

tantsdienst van het ministerie van OCenW in de gelegen-

heid te stellen de juistheid van de aanvraag te controleren.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

K.Y.I.J. Adelmund.

ten die als basis kan worden gebruikt voor de uitwerking /

uitvoering van dit beleidstraject.

Artikelsgewijs

Artikel 1

In dit artikel worden enkele begrippen uit deze regeling

gedefinieerd. 

Voor het begrip ’zwemvangnet’ is een ruime definitie

gekozen. Met ’aanvullend’ wordt aangegeven dat het gaat

om een specifieke maatregel voor kinderen die ondanks

het algemene lokale beleid ter bevordering van de zwem-

vaardigheid in de gemeente beschikken over een ontoerei-

kende zwemvaardigheid.

Artikel 3

In dit artikel zijn de voorwaarden opgenomen waaraan

moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor

een specifieke uitkering. 

Gemeenten die in aanmerking willen komen voor een spe-

cifieke uitkering op grond van deze regeling moeten op

grond van het tweede lid uit eigen middelen een bedrag

besteden aan de doelstelling van het plan van aanpak

zwemvaardigheid. De hoogte van het bedrag dat uit eigen

middelen aan de doelstelling dient te worden besteed is

tenminste gelijk aan de hoogte van de specifieke uitkering.

Tot deze eigen middelen mogen ook de middelen worden

gerekend die al worden besteed aan het bevorderen van de

zwemvaardigheid van kinderen (bijvoorbeeld de subsidie-

ring van het schoolzwemmen). 

Artikel 5

De hoogte van de specifieke uitkering bedraagt over de

periode 2002 -2004 het in de bijlage opgenomen bedrag per

gemeente. De uitkering wordt betaalbaar gesteld in drie

jaarlijkse termijnen. Het startmoment heeft daarbij geen

invloed op de betaalbaarstelling van de jaarlijkse termij-

nen.

Artikel 6

Aanvragen voor een specifieke uitkering kunnen worden

ingediend bij:

Cfi, Agentschap van het ministerie van OCenW

Afdeling FTO/TBV

Postbus 606

2700 ML Zoetermeer
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Bijlage

Beschikbaar 2002 2003 2004

Utrecht 619.149 206.383 206.383 206.383

Amsterdam 2.197.704 732.568 732.568 732.568

Den Haag 1.276.722 425.574 425.574 425.574

Rotterdam 2.179.845 726.615 726.615 726.615

Groningen 200.754 66.918 66.918 66.918

Leeuwarden 144.627 48.209 48.209 48.209

Almelo 184.809 61.603 61.603 61.603

Deventer 203.304 67.768 67.768 67.768

Enschede 286.218 95.406 95.406 95.406

Hengelo 175.242 58.414 58.414 58.414

Zwolle 179.067 59.689 59.689 59.689

Arnhem 300.249 100.083 100.083 100.083

Nijmegen 237.744 79.248 79.248 79.248

Haarlem 229.455 76.485 76.485 76.485

Dordrecht 284.304 94.768 94.768 94.768

Leiden 205.854 68.618 68.618 68.618

Schiedam 265.809 88.603 88.603 88.603

Breda 237.744 79.248 79.248 79.248

Eindhoven 314.919 104.973 104.973 104.973

Helmond 195.012 65.004 65.004 65.004

’s-Hertogenbosch 221.163 73.721 73.721 73.721

Tilburg 358.290 119.430 119.430 119.430

Heerlen 157.383 52.461 52.461 52.461

Maastricht 155.469 51.823 51.823 51.823

Venlo 196.287 65.429 65.429 65.429

Almere 309.816 103.272 103.272 103.272

Emmen 134.421 44.807 44.807 44.807

Apeldoorn 193.737 64.579 64.579 64.579

Ede 180.981 60.327 60.327 60.327

Amersfoort 233.280 77.760 77.760 77.760

Alkmaar 184.170 61.390 61.390 61.390

Haarlemmermeer 149.727 49.909 49.909 49.909

Zaanstad 259.431 86.477 86.477 86.477

Zoetermeer 189.273 63.091 63.091 63.091

Vlissingen 135.696 45.232 45.232 45.232

Lelystad 185.445 61.815 61.815 61.815

13.163.100 4.387.700 4.387.700 4.387.700

Bedragen in euro’s.

GeleKatern15/16  17-06-2002 11:11  Pagina 16


