Uitvoeringsregeling vangnet zweminstructie 12+ 2018-2019
Art. 1 Begripsomschrijving
1. Aanvrager: de ouder/verzorger, voogd of een door SportService Zwolle/Jeugdsportfonds erkende
intermediair die op grond van deze regeling een aanvraag voor vangnet zweminstructie indient ten
behoeve van een begunstigde.
2. Begunstigde: de jongere in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar ten behoeve van wie de aanvraag
vangnet zweminstructie wordt ingediend
3. Zweminstructie A/B: het pakket zwemlessen dat moet leiden tot het behalen van het zwemdiploma
A respectievelijk B.
4. Voorziening: de uitvoeringsregeling vangnet zweminstructie 12+
Art. 2 Doel
De vangnetregeling heeft als doel om in de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019
deelname aan zwemlessen en het daarmee behalen van tenminste het zwemdiploma A, en indien van
toepassing het zwemdiploma B, mogelijk te maken voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar uit
huishoudens met een laag inkomen (conform de Zwolse armoedegrens) van maximaal 110% van de
toepasselijke bijstandsnorm. Hiertoe wordt deze jongeren de mogelijkheid geboden om gratis
zwemlessen te volgen bij de bij deze regeling aangesloten zwemlesaanbieders.
Art. 3 Criteria
Om aanspraak te kunnen maken op deze vangnetregeling dient aan de volgende voorwaarden te
worden voldaan:
• De aanvraag wordt gedaan ten behoeve van een begunstigde van minimaal 13 jaar en maximaal
17 jaar oud.
• De begunstigde is inwoner van de gemeente Zwolle.
• Het verzamelinkomen van de ouders/verzorgers (of ouder/verzorger en zijn of haar partner) van
de begunstigde bedraagt maximaal 110% de toepasselijke bijstandsnorm.
• De begunstigde beschikt niet over een zwemdiploma A en/of B of een vergelijkbaar diploma en
heeft niet eerder deelgenomen aan het zwemvangnet of schoolzwemmen in of buiten Zwolle.
Art. 4 Methodiek
1. Het vangnet betreft een voorziening die erin voorziet dat jongeren uit de doelgroep gratis kunnen
deelnemen aan zweminstructie ten behoeve van het behalen van het zwemdiploma A en/of het
zwemdiploma B.
2. Deze voorziening omvat geen uitkering in geld aan de begunstigde zelf. De aanvrager noch de
begunstigde kan aanspraak maken op een financiële uitkering aan zichzelf.
3. Andere kosten dan de kosten van de zweminstructie en diplomazwemmen (zoals kosten voor
zwemkleding, vervoer naar en van het zwembad etc.) zijn niet begrepen in deze voorziening en
komen voor rekening van (de ouder/verzorger van) de begunstigde zelf.
4. De voorziening betreft de volgende zweminstructiemogelijkheden:
• Zweminstructie A: maximaal van 40 opeenvolgende lessen van 45 minuten gedurende een
tijdsperiode van maximaal 1 kalenderjaar, dat aansluitend eenmalig met maximaal 40 lessen
van 45 minuten kan worden verlengd indien het zwemdiploma A niet binnen 1 kalenderjaar
wordt behaald.
• Zweminstructie B: maximaal 20 opeenvolgende lessen van 45 minuten gedurende een
tijdsperiode van maximaal 1/2 kalenderjaar, dat aansluitend eenmalig met maximaal 20 lessen
van 45 minuten kan worden verlengd indien het zwemdiploma B niet binnen een 1/2
kalenderjaar wordt behaald.
5. In afwijking van art. 4 sub 4 heeft een begunstigde op grond van deze regeling recht op
zweminstructie tot in totaal maximaal 80 lessen van 45 minuten (voor A en B tezamen).
6. Toelating tot zweminstructie B is slechts mogelijk indien begunstigde in het bezit is van het
zwemdiploma A (of een gelijkwaardig diploma).
Art. 5 De aanvraag
1. Een aanvraag kan slechts ingediend worden door een aanvrager.
2. Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.
3. SportService Zwolle is belast met de beoordeling van de aanvragen en het op grond daarvan
toekennen of afwijzen van het beroep op deze vangnetregeling.

4. Een beroep op deze vangnetregeling geschiedt schriftelijk door middel van het indienen van een
daartoe bestemd volledig ingevuld aanvraagformulier.
5. Het aanvraagformulier kan worden opgevraagd bij SportService Zwolle.
6. Aanvraagformulieren dienen te worden ingediend bij SportService Zwolle.
7. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
8. Aanvrager dient op het aanvraagformulier de voorkeur aan te geven voor een op het formulier
vermelde zwemlesaanbieder waar de begunstigde de zwemlessen wenst te volgen. De keuze
voor een zwemlesaanbieder is definitief en kan na het indienden van het aanvraagformulier niet
meer gewijzigd worden door de aanvrager.
9. Volledige aanvragen worden naar volgorde van ontvangst behandeld.
10. De aanvragen voor zweminstructie A als zweminstructie B dienen afzonderlijk ingediend te
worden.
11. Het is Sportservice Zwolle toegestaan (aanvullende) inkomensgegevens van de
ouders/verzorgers (of ouder/verzorger en partner) van de begunstigde op te vragen waaronder
een kopie aanslag inkomstenbelasting over het voorgaande jaar, een kopie van de jaaropgave
van de uitkeringsinstantie van het voorgaande jaar of het IB-60 formulier van het voorgaande jaar.
12. Een aanvraag kan slechts worden toegekend indien voldaan wordt aan de criteria uit art 3 en voor
zover binnen het voor de uitvoering van deze regeling beschikbare budget financiële ruimte
aanwezig is.
13. De aanvrager ontvangt binnen 8 weken een schriftelijke bevestiging van de toekenning van de
gevraagde voorziening of de met redenen omklede afwijzing van de aanvraag.
14. Indien de voorziening wordt toegekend dan wordt de door aanvrager gekozen zwemlesaanbieder
toegewezen. Deze toewijzing geld voor het gehele lesprogramma. Slechts op grond van zeer
zwaarwegende omstandigheden kan op schriftelijk verzoek van begunstigde bij SportService
Zwolle en met instemming van de gekozen zwemlesaanbieder hiervan afgeweken worden.
15. De schriftelijke toekenning bevat informatie over de toekenning, de voorwaarden die daaraan zijn
verbonden, de toegewezen zwemlesaanbieder en de procedure die gevolgd moet worden om bij
de zwemlesaanbieder zwemlessen te volgen.
16. De schriftelijke toekenning dient als bewijs dat de voorziening is toegekend
17. De toekenning is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
18. Een aanvraag op grond van deze regeling kan slechts één maal per begunstigde gedaan worden
voor zweminstructie A en één maal voor zweminstructie B.
Art. 6 Inschrijven
1. Na toekenning van de voorziening dient begunstigde zich binnen 60 dagen te melden bij de
toegewezen zwemlesaanbieders. Indien begunstigde zich binnen dit tijdsbestek niet heeft gemeld
wordt de toekenning ingetrokken en vervalt het recht om via deze voorziening zwemlessen te
genieten. Van het intrekken van de toekenning ontvangt de begunstigde schriftelijk bericht.
2. Begunstigde dient zich zelf te melden bij de toegewezen zwemlesaanbieders om zich in te
schrijven voor de zwemles.
3. De zwemlesaanbieder informeert de begunstigde voor de inschrijving over de lesmogelijkheden,
de tijdstippen waarop lessen gevolgd kunnen worden en de eventuele wachtlijsten.
4. Bij inschrijving bij de zwemlesaanbieder dient de begunstigde de schriftelijke toekenning aan de
zwemlesaanbieder te overleggen tezamen met een identiteitsbewijs, alvorens de zwemschool tot
inschrijving over gaat.
5. De zwemlesaanbieder is gerechtigd de inschrijving te weigeren indien deze niet in een passend
aanbod kan voorzien. Een dergelijke weigering kan slechts plaatsvinden na overleg met en
instemming van SportService Zwolle namens de gemeente Zwolle.
6. In geval van een weigering door de zwemlesaanbieder zal SportService Zwolle in overleg met de
Zwolse zwemlesaanbieders streven naar een alternatief aanbod voor de begunstigde.
7. Bij aanvang van de zwemlessen dient begunstigde zich desgevraagd te kunnen identificeren
tegenover de zwemlesaanbieder. Werkt de begunstigde hier niet aan mee of kan deze zijn/haar
identiteit niet aantonen dan is de zwemaanbieder en/of SportService Zwolle namens de gemeente
Zwolle toegestaan de begunstigde te weigeren en zelfs verdere deelname aan de regeling tijdelijk
of permanent te stoppen.
8. Na inschrijving zijn de voorwaarden, huisregels en regelementen van de betreffende
zwemlesaanbieder van toepassing.

Art. 7 Wachtlijst
In het voorkomende gevallen kan de begunstigde door de zwemlesaanbieder op een wachtlijst
worden geplaatst. De zwemlesaanbieder informeert de begunstigde regelmatig over de omvang en
duur van de wachtlijst. De gemeente Zwolle respectievelijk SportService Zwolle zijn niet aansprakelijk
nog verantwoordelijk voor de duur- en omvang van de wachtlijsten noch voor de positie van de
begunstigde op de wachtlijst.
Art. 8 De zweminstructie
1. Indeling van de begunstigde voor de zweminstructie A respectievelijk B geschiedt door of
vanwege de zwemlesaanbieder. Daarbij wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met de
door begunstigde opgegeven voorkeursmomenten. .
2. De begunstigde is verplicht deel te nemen aan de zweminstructie op dagen en tijdstippen waarop
hij/zij is ingedeeld tot het moment dat het betreffende zwemdiploma is behaald. Indien de
begunstigde op enig moment niet in staat is één of meerdere lessen bij te wonen dan dient dit
tijdig voorafgaand aan de les bij de zwemlesaanbieder gemeld te worden.
3. Indien een begunstigde tenminste 2 maal zonder voorafgaande kennisgeving afwezig is heeft de
gemeente Zwolle en namens haar SportService Zwolle het recht de begunstigde van deelname
van de zweminstructie uit te sluiten, tenzij sprake is van een gegronde reden voor afwezigheid,
zulks ter beoordeling aan de gemeente Zwolle en namens haar SportService Zwolle.
4. Indien een begunstigde tenminste 4 maal afwezig is heeft de gemeente Zwolle en namens haar
SportService Zwolle het recht de begunstigde van deelname aan de zweminstructie uit te sluiten,
tenzij sprake is van een gegronde reden voor afwezigheid, zulks ter beoordeling aan de gemeente
Zwolle en namens haar SportService Zwolle.
5. Indien een begunstigde op grond van art 8 lid 3 of lid 4 is uitgesloten van deelname dan verliest
begunstigde het recht om middels deze regeling zwemlessen te volgen. Een nieuwe aanvraag
voor deelname aan deze regeling wordt op grond van art 5 lid 17 afgewezen.
.
Art. 9 Weigeringsgronden
De aanvraag op basis van deze regeling kan worden geweigerd indien:
a.
de aanvraag niet in het belang dan wel in strijd is met de doelstelling van deze regeling als
geformuleerd in artikel 2 van deze regeling;
b.
niet wordt voldaan aan de algemene criteria als gesteld in artikel 3 en de overige criteria zoals
vermeld in deze regeling.
Art. 10 Misbruik en wangedrag
1. In geval van misbruik van deze regeling, wangedrag van aanvrager en/of begunstigde ten
opzichte van de met de uitvoering van deze regeling belaste medewerkers van gemeente,
Sportservice Zwolle en/of zwemlesaanbieder, wangedrag van de begunstigde in de aan zwemles
beschikbaar staande zwembaden en bijbehorende voorzieningen of de daar aanwezige personen
of indien de begunstigde de voorwaarden en regels van de zwemlesaanbieder overtreedt is de
gemeente en namens haar SportService Zwolle en de zwemlesaanbieder gerechtigd de
aanvrager en/of de begunstigde de toegang tot de betreffende zwembaden tijdelijk of permanent
te ontzeggen en/of deelname aan de zweminstructie door begunstigde tijdelijk of permanent te
weigeren.
2. Indien een begunstigde op grond van art 9. lid 1 tijdelijk of permanent is uitgesloten van
deelname dan verliest begunstigde tijdelijk of permanent het recht om middels deze regeling
zwemlessen te volgen. Een nieuwe aanvraag voor deelname aan deze regeling wordt op grond
van art 5 lid 17 afgewezen.

