
Motie                                                                      
Onderwerp motie: 
 

Draagvlak harmonisatie bewegingsonderwijs 

Vergaderdatum:  
 

13 december 2017 

Agendapunt (nr en naam): 
 

6c2 Vaststellen bijlage verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs 
(535483)  
 

Status: ingediend 

Ondergenoemde raadsleden dienen de volgende motie in; 
 

De raad  van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 

 
ROEPT HET COLLEGE OP: 
 

1. In te gaan op het verzoek van de basisscholen om in nader overleg te treden, teneinde tot een inhoudelijke regeling voor 
bewegingsonderwijs in Gooise Meren te komen die op breed draagvlak van de scholen uit alle kernen kan rekenen en 
financieel haalbaar is; 

2. Daarbij te streven naar een eenduidige regeling met voor alle kernen minimaal gelijkblijvende omvang en kwaliteit van 
het bewegingsonderwijs; 

3. De raad nader te informeren over de uitkomst van dit overleg.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting
1 

 

Overwegende dat: 
 

1. De gemeente het convenant dat ziet op vorm en financiering van bewegingsonderwijs bij basisscholen in de kern 
Naarden wenst te beëindigen, omdat aanwending hiervoor van rijkssubsidie op buurtsportcoaches zich niet zou 
verhouden tot de bijbehorende richtlijnen;  

2. De betrokken basisscholen uit Naarden niet overtuigd zijn dat de inzet strijdig is met richtlijnen van ‘t Rijk en zij door het 
voorgenomen besluit (met bijbehorende geharmoniseerde regeling) grote zorgen hebben over het kunnen blijven 
aanbieden van voldoende bewegingsonderwijs op een kwalitatief acceptabel niveau;  

3. De nieuwe regeling ook voor scholen uit andere woonkernen een versobering betekent, omdat scholen geen vrijheid 
krijgen in de keuze voor het type bewegingsonderwijs (alleen zwemonderwijs wordt gesubsidieerd), het aantal “baduren” 
nu door alle scholen gedeeld moet worden (voorheen alleen Bussum) en busvervoer naar het zwembad niet meer door de 
gemeente betaald wordt;  

4. De introductie van een vangnetregeling voor kinderen (10-16 jaar) die nog niet kunnen zwemmen, alsmede het elders 
inzetten van buurtsportcoaches toe te juichen is, maar niet ten koste zou moeten gaan van de kwaliteit en omvang van 
het bewegingsonderwijs bij scholen. 

5. Basisscholen zich onvoldoende betrokken voelen in het proces dat hier aan vooraf ging en het verzoek hebben gedaan 
om in nader overleg te treden over de vorm en financiering van bewegingsonderwijs in Gooise Meren;  

6. Voldoende draagvlak van scholen voor de uitvoering van een nieuwe regeling van evident belang is; 
 
Voorts overwegende dat:  
 

7. Bewegingsonderwijs door vakleerkrachten in grote mate bijdraagt aan de maatschappelijke uitdaging om jeugdobesitas 
tegen te gaan en kinderen meer te laten bewegen; 

8. De inzet op voldoende en hoogwaardig bewegingsonderwijs ook aansluit bij de ambitie van de gemeente Gooise Meren 
om kinderen voldoende te laten bewegen/sporten, zoals tevens verwoord in het coalitieakkoord; 

Naam raadslid/-leden (fractienaam) 
 
Jelmer Kruyt (GDP)      Lars Voskuil (PvdA)      Andreas van der Schaaf (50+) 

 


