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  Nr. RV19.0054 (2019)   Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Stadspartij Den Helder betreffende Het initiatief van de Jac. P. Thijsseschool om tijdens schooltijd zwemles aan te bieden.   Aan de fractie Stadspartij Den Helder i.a.a. de leden van de Gemeenteraad  Op 17 juli 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over het initiatief van de Jac. P. Thijsseschool om tijdens schooltijd zwemles aan te bieden, het antwoord vindt u onder de vraag.        
De Dr. Jac. P. Thijsseschool maakt het mogelijk om onder schooltijd naar de “natte gymles” te 
gaan en met je A-diploma het schooljaar afsluiten. Interim-directeur van de Thijsseschool 
Maarten Tromp is blij dat zijn initiatief gelukt is. “We zitten met onze school op loopafstand van 
De Dolfijn en hoeven dus geen bussen te huren.” De financiering was wel een probleem. Vanuit 
de gemeente of de onderwijsinstelling kon geen steun gegeven worden. In deze constructie 
betalen de ouders de lessen zelf, diegene die het niet kunnen betalen kunnen een beroep doen 
op het Jeugd Sportfonds. 

Op zich vinden wij dit natuurlijk een prima initiatief, maar tegelijkertijd maken wij ons grote 
zorgen over de kinderen die afhankelijk zijn van het jeugd sport fonds. Daarom hebben wij de 
hierna volgende vragen voor u;  

1. Bent u het met ons eens dat het jeugd sport fonds (JSF) bedoeld is voor jongeren die 
zonder subsidie geen lid kunnen worden van een vereniging/club om zo een sport te 
kunnen beoefenen en daardoor een sociaal isolement voorkomen kan worden of juist 
uit een isolement kunnen komen omdat het sociaal belang net zo groot is als de sport 
zelf. Het Jeugdfonds Sport Den Helder is inderdaad bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Door middel van een tegemoetkoming uit het fonds wordt het kind in staat gesteld om te sporten en/of om sportkleding aan te schaffen. De keuze van sport en sportkleding is vrij. Door te kunnen sporten wordt de participatie bevorderd. 

 

2. Bent u het met ons eens dat indien de subsidie van het JSF gebruikt wordt voor 
zwemlessen tijdens schooltijd een jongere de keuze op een eigen sport ontnomen 
wordt. Een tegemoetkoming uit het fonds kan 1 keer per jaar toegekend worden via een intermediair. Voor welke sport de tegemoetkoming is bedoeld doet niet ter zake. Dit is een eigen keuze van de inwoner en het kind. Het initiatief van de Jac.P.Thijsseschool gaat over zwemles tijdens schooluren. De vraag is of het volgen van zwemlessen een eigen keuze van het kind ( of de ouder) is of dat het een verplichtend karakter heeft. Als dit zo is en de kosten zijn voor eigen rekening en voor deze kosten moet een beroep op het JSF gedaan worden dan wordt inderdaad de keuze vrijheid op een eigen sport ontnomen. Hier wringt het initiatief van de school met de doelstelling van het JSF. Het JSF vergoedt zwemlessen voor kinderen vanaf 6 jaar. De ouder en zijn kind die gebruik maakt van het JSF heeft zelf gekozen voor zwemlessen. Een groot aantal kinderen maakt gebruik van deze mogelijkheid. 
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3. Bent u het met ons eens dat indien de subsidie van het JSF  gebruikt wordt tijdens de 
schooluren de jongeren de kans ontnomen wordt om lid te worden van een vereniging 
of club en deze jongeren hierdoor de broodnodige sociale contacten, zoals 
bijvoorbeeld het onderdeel zijn van een team, ontnomen wordt? Zie het antwoord op vraag 2.Belangrijk is de keuzevrijheid van ouder en kind. 
 

4. Bent u het met ons eens een kind welke al een bijdrage krijgt vanuit het JSF om lid te 
zijn van een sportvereniging, buiten de boot zal vallen op school v.w.b. dit initiatief op 
de JP Thijssenschool met alle sociale gevolgen die dit met zich meebrengt voor de 
kinderen in kwestie Zie het antwoord op vraag 2.Als een kind met gebruikmaking van het JSF al op een sport zit en het initiatief van de school heeft een verplichtend karakter dat zelf betaald moet worden dan dreigt er een onwenselijke situatie te ontstaan. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn van het initiatief. Het initiatief van de school moet een probleem oplossen en niet een ander probleem creëren. 
 

5. Kortom, hoe denkt u te voorkomen dat de doelstellingen van het JSF teniet worden 
gedaan door dit goed bedoelde initiatief en hoe voorkomen we dat er toch weer 
kinderen zijn die buiten de boot zullen vallen met al de problemen van dien voor het 
kind. Het initiatief van de school kan haaks op de doelstellingen van het fonds staan als er sprake is van een verplichtend karakter. Mocht dit niet zo zijn en een kind wordt in de gelegenheid gesteld om tijdens schooluren zwemles te krijgen en er wordt voldaan aan de voorwaarden vanuit het JSF dan moet de intermediair van de school in overleg met het JSF tot een oplossing kunnen komen van een financieel probleem. Uitgangspunten bij het initiatief van de school moeten zijn:  - keuzevrijheid van het kind of zijn ouder - geen uitsluiting van het kind vanwege een laag ouderinkomen.   Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.  Den Helder, 20 augustus 2019   Burgemeester en Wethouders van Den Helder, burgemeester Koen Schuiling   secretaris Robert Reus   


