Reactie gemeente Rotterdam
Per email, 15 april 2016, Visser A.L.H. (Adriaan) alh.visser@rotterdam.nl

Geachte heer van Nispen en mevrouw Drost,
Dank u voor uw verzoek tot een reactie op uw initiatiefwetsvoorstel. Ik ondersteun uw streven naar
kwalitatief beter en kwantitatief meer beweegonderwijs in het basisonderwijs. Dit is de reden dat wij
hier als gemeente Rotterdam al enige jaren inzet op plegen. Hiermee is de gemeente Rotterdam een
voorloper op dit gebied en vindt men kwalitatief goed en meer beweegonderwijs op veel Rotterdamse
basisscholen.
Een aantal voorbeelden hiervan zijn:
•

Rotterdam Lekker Fit! in het basisonderwijs: Een belangrijk onderdeel van Lekker Fit! is 3
beweeglesuren per week door een bevoegde vakleerkracht. De inzet van de vakleerkracht
e

wordt voor 2/3 deel door de gemeente betaald. De lessen zijn zo ingericht dat kinderen het
volledige lesuur bewegen. Meer dan de helft (94) van de Rotterdamse basisscholen is Lekker
Fit! school. Daarnaast krijgen kinderen de mogelijkheid om deel te nemen aan
buitenschoolaanbod, zodat zij 3 tot 5 keer per week sporten. Om een uitbreiding van 88 naar
94 Lekker Fit! scholen mogelijk te maken hebben wij recent enkele nieuwe gymzalen moeten
bouwen in de buurt van de scholen. Dit zijn naast kostbare projecten ook uitdagende
processen in de stedelijke omgeving waar de ruimte schaars is.
•

Rotterdam maakt gebruik van combinatiefunctionarissen en schoolsportverenigingen om
kinderen enthousiast te maken voor verschillende sporten. Daarbij ligt de focus op
achterstandswijken. Hiermee wordt de sportvereniging terug gebracht in de wijk.

•

Door het effectief managen van tijd, ruimte en middelen heeft de gemeente Rotterdam een
optimaal resultaat weten te bereiken als het gaat om het benutten van de beperkte ruimte van
beschikbare accommodaties.

Ondanks dat ik uw streven ondersteun, wil ik een kanttekening bij uw voorstel plaatsen. U stelt niet
alleen een uitbreiding van het aantal lessen beweegonderwijs voor de groepen 3 tot en met 8 voor,
maar ook uitbreiding van het aantal lesuren voor de groepen 1 en 2 in het basisonderwijs. Daarmee
heeft het doorvoeren van uw initiatiefwet een grote impact op zowel het onderwijsveld, als de
gemeenten. Ik ga er vanuit dat u het onderwijsveld heeft meegenomen in uw consultatieronde en zal
daarom enkel reageren op de impact van de initiatiefwet op de gemeenten.
Een belangrijke voorwaarde voor uitbreiding, naar drie klokuren per week sporten in alle groepen van
het basisonderwijs, is voldoende middelen om ook de logistieke en financiële vragen op te lossen.
Daarbij gaat het om voldoende capaciteit aan gymzalen, extra exploitatiekosten die dit met zich
meebrengt, mogelijkheden voor vervoer van en naar gymzalen. Middelen voor uitbreiding van de
gymzalen zijn lokaal niet beschikbaar. Bewegen in de daartoe geschikte buitenruimte en

accommodaties inzetten voor multifunctioneel gebruik is maar zeer beperkt een oplossing voor het
capaciteitsprobleem. Een reële financiële raming, die gemeenten de ruimte geeft om voldoende
gymaccommodaties te realiseren, is naar mijn mening een essentieel onderdeel van uw wetsvoorstel.
Met vriendelijke groet,
Adriaan Visser,
Wethouder Sport in Rotterdam

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.

