
Beleidsregel Diplomazwemmen 2021 
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sliedrecht, 
 
Op 10 november 2020 heeft de gemeenteraad van Sliedrecht besloten om diplomazwemmen mogelijk 
te maken voor (financieel) kwetsbare kinderen binnen de gemeente Sliedrecht. Het beleid heeft als 
doel om de zwemvaardigheid van kinderen te verbeteren, alsmede de participatie te bevorderen. 
 
Gelet op de door de gemeenteraad gevoerde discussie en het besluit van de gemeenteraad om te 
kiezen voor een regeling Diplomazwemmen gericht op (financieel) kwetsbare kinderen; 
 
Gezien de gezamenlijk uitvoering van de regeling Diplomazwemmen binnen de gemeente Sliedrecht 
per 1 januari 2021;  
 
Gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht; 
 
Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:  
Beleidsregel Diplomazwemmen 2021 
 
Artikel 1 Begripsbepaling 

a. Leergeldkinderen: kinderen die 5 jaar zijn/worden en vallen binnen de doelgroep van Stichting 
Leergeld conform de door hen gestelde inkomensgrenzen;  

 
 Artikel 2 Doelgroep 
Tot de doelgroep worden gerekend: 

a) De in Sliedrecht ingeschreven kinderen die (in 2021?) 5 jaar worden/zijn en behoren tot de 
doelgroep van Stichting Leergeld Drechtsteden; 

b) De in Sliedrecht ingeschreven kinderen die naar groep 7 van het basisonderwijs gaan en die 
niet in het bezit van een zwemdiploma zijn; 

c) De in Sliedrecht ingeschreven kinderen van statushouders, in de leeftijd van 5 tot en met 17 
jaar en die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma. 

 
Artikel 3 Verstrekking en budgetplafond 

a) Burgemeester en wethouders maken een afspraak met de zwemaanbieder welke is gevestigd 
in Bronbad de Lockhorst, waarin zij vragen om aan deze doelgroep tegen vastgesteld 
pakketprijs de zwemlessen voor het behalen van het A-diploma aan te bieden inclusief 
proefzwemmen, afzwemmen en overige bijkomende kosten.  

b) Burgemeesters en wethouders kennen op verzoek ten behoeve van een individu uit de 
doelgroep, als bedoeld in artikel 1, een programma van zwemlessen toe, na toetsing of het 
kind tot de doelgroep behoort. 

c) De geldelijke vergoeding voor de doelgroep, zoals beschreven in artikel 2a, verloopt via een 
subsidieregeling. 

d) De geldelijke vergoeding voor de doelgroepen, zoals beschreven in artikel 2b en 2c, worden 
door de Gemeente Sliedrecht rechtstreeks uitbetaald aan de zwemaanbieder van de Regeling 
Diplomazwemmen 2021 en deze uitvoert in Bronbad de Lockhorst. 

e) Er is geen budgetplafond vastgesteld. 
 
Artikel 4 Procedure voor aanmelding 

a) De gemeente Sliedrecht stuurt een brief naar de rechthebbende ouder(s)/verzorger(s) met 
daarin tenminste: 
- Uitleg van de regeling diplomazwemmen, met bijbehorende rechten en plichten; 
- Aanmeldformulier en aanmeldbrief diplomazwemmen; 
- Algemene voorwaarden van uitvoerder diplomazwemmen. 

b) Ouder(s)/verzorger(s) melden zich met de brief, zoals omschreven in artikel 3a, bij Bronbad 
de Lockhorst, indien zij gebruik willen maken van de Regeling Diplomazwemmen 2021. 



c) De uitvoerder van de Regeling Diplomazwemmen 2021 controleert doormiddel van de brief 
zoals omschreven in artikel 3a, in combinatie met een geldig legitimatiebewijs, de identiteit 
van de betreffende persoon. 

d) De uitvoerder van de Regeling Diplomazwemmen 2021 schrijft de aangemelde persoon na 
uitvoering van de rechtmatigheidscheck, voor de doelgroep zoals omschreven in artikel 1a 
met Stichting Leergeld Drechtsteden en voor de doelgroepen zoals omschreven in artikel 1b 
en 1c met Gemeente Sliedrecht, definitief in.  

e) De uitvoerder van de Regeling Diplomazwemmen 2021 stuurt bij een positieve identificatie 
een factuur zoals omschreven in artikel 2d. 

f) Gemeente Sliedrecht houdt de aanmeldingen bij. 
 
Artikel 5 Financiële afspraken 

a) Gemeente Sliedrecht subsidieert Stichting Leergeld Drechtsteden voor de uitvoering van de 
Regeling Diplomazwemmen 2021 voor de doelgroepen zoals benoemd in artikel 2a. 

b) Gemeente Sliedrecht betaalt de aanbieder van het diplomazwemmen rechtstreeks voor de 
vergoeding van de doelgroepen zoals omschreven in artikel 2b en 2c. 

c) Ten onrechte uitbetaalde vergoedingen zoals omschreven in artikel 5a en 5b worden 
teruggevorderd bij de uitvoerder van de Regeling Diplomazwemmen 2021. Ten onrechte 
uitbetaalde vergoedingen zijn vergoedingen die niet voldoen aan de doelgroep zoals 
omschreven in artikel 2 en waarbij de procedure zoals omschreven in artikel 4 niet juist is 
doorlopen.  

d) Bij tussentijdse uitval die verwijtbaar of toerekenbaar is aan de ouder(s)/verzorger(s), kan de 
uitbetaalde vergoeding worden verhaald op de ouder(s)/verzorger(s). 

e) Burgemeester en wethouders kunnen geheel of gedeeltelijk van verhaal afzien als verhaal op 
sociale of financiële gronden onevenredig bezwarend is. 

f) Burgemeesters en wethouders mandateren de beslissingsbevoegdheid zoals omschreven in 
artikel 4e aan de teammanager Samenleving. 

 
Artikel 6 Overige beleidskaders en looptijd 

a) Voor deelname aan de Regeling Diplomazwemmen 2021 zijn ook de algemene voorwaarden 
van zwemles aanbieder van toepassing behorende bij het lespakket zoals omschreven in 
artikel 3a. 

b) Deze beleidsregel heeft een looptijd van onbepaalde tijd maar vervalt van rechtswege met 
ingang van het jaar dat de gemeenteraad geen middelen voor de uitvoering begroot. 

 
Artikel 7 Intrekking oude beleidsregel 
De beleidsregel Diplomazwemmen, in werking getreden op 01-01-2018 wordt ingetrokken. 
 
Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel 

a) Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 
01-01-2021. 

b) Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Diplomazwemmen 2021. 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, in de vergadering van 12 januari 
2021. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 
 
De secretaris,                     De burgemeester, 
 
 
  
N.H. Kuiper mca mcm         D.R. van der Borg 
 


