Barneveld, 31 januari 2022

Geacht college,
Vanuit de samenleving bereiken ons geluiden dat kinderen niet naar zwemles gaan omdat
hun begeleiders om voor hen moverende redenen geen QR-code kunnen laten zien. De SGP
vindt het heel belangrijk dat alle kinderen zwemles kunnen volgen. Dit komt ten goede aan
de veiligheid voor kinderen, zeker in de waterrijke land als Nederland. Zwemles kan gezien
worden als onderwijs.
Op andere plaatsen in ons land wordt bij zwembaden niet gecontroleerd op de QR-code als
dit gaat om begeleiders van kinderen die zwemles volgen. Zwemles wordt daar gekwalificeerd
als onderwijs en binnen onderwijs geldt de verplichting tot het tonen van de QR-code niet.
Zoals u wellicht weet heeft een voorzieningenrechter een zwembad in Hilversum voorlopig in
het gelijk gesteld in het niet controleren van de QR-code bij ouders of begeleiders van
kinderen die naar zwemles gaan1. Ook de landelijk SGP-fractie stelde hier vragen over in de
Tweede Kamer.
Uit een mailing aan ouders is gebleken dat Optisport niet voornemens is hiervoor
aanpassingen door te voeren op de geldende maatregelen: de QR-code voor toegang is voor
iedere bezoeker verplicht.
Daarom stelt de fractie van de SGP schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van de
organisatieverordening van de gemeenteraad.
1. Is het college het met ons eens dat zwemles essentieel is voor kinderen in Nederland
en dat zwemlessen vallen onder de noemer onderwijs?
2. Hoe interpreteert het college de regels van de landelijke overheid die stellen dat
ouders/begeleiders die kinderen aan- en uitkleden niet deelnemen aan een sport en
ook niet gekwalificeerd kunnen worden als publiek en daardoor zijn uitgezonderd van
de coronapas?2

1

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-MiddenNederland/Nieuws/Paginas/Zwembad-Hilversum-hoeft-voorlopig-geen-coronatoegangsbewijs-te-controlerenvoor-zwemles.aspx
2
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-coronabewijs-encoronatoegangsbewijs/coronatoegangsbewijs/waar-verplicht

3. Welke pogingen heeft het college reeds ondernomen om zwemles toegankelijk te
houden voor alle kinderen in Barneveld, ook wanneer hun ouders/begeleiders niet in
het bezit zijn van een geldige QR-code?
4. Welke mogelijkheden heeft het college om (nogmaals) met Optisport in gesprek te
gaan om hen ontheffing te verlenen om de QR-code te controleren bij begeleiders van
kinderen die zwemles volgen?
5. Is de burgemeester bereid dit onderwerp als knelpunt in het huidige corona-beleid
aan te kaarten binnen de veiligheidsregio en in dat verband te bezien hoe dit risico
van zwem(on)veiligheid kan worden vermeden?
6. Gezien het succes van de ‘winkeliersactie’ zien we dat het onder de aandacht brengen
van lokale problemen bij de landelijke overheid succesvol kan zijn. Welke mogelijkheid
ziet het college verder om dit knelpunt onder de aandacht van de landelijke overheid
te brengen, en is zij bereid dit ook te doen?
We zien uit naar de beantwoording!

Met vriendelijke groet,
Fractie SGP Barneveld
Teunis den Boon

