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Geachte heer de W.,
Ik heb uw brief in goede orde ontvangen en met aandacht gelezen. Dank voor het
onder mijn aandacht brengen van de huidige en te verwachten problematiek voor
zwemonderwijs en de zwemlesaanbieders.

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

De door u gesignaleerde gevolgen van de coronamaatregelen voor goed
zwemonderwijs zijn helder toegelicht en herken ik. We hebben in Nederland een
structuur van zwemonderwijs die niet alleen belangrijk is in ons waterrijke land,
maar ook eentje waar we trots op mogen zijn. En het is dan ook onwenselijk dat
in het afgelopen jaar vele jonge kinderen op weg naar zwemveiligheid tot drie
keer toe in hun leerproces zijn teruggeworpen of niet van start konden gaan.
U vraagt het kabinet om in overweging te nemen de zwemscholen gelijktijdig met
het basisonderwijs weer te openen. Daarnaast verzoekt u het kabinet
specialistisch te kijken naar de TVL-maatregel zodat alle aanbieders van
zwemonderwijs hier een beroep op kunnen doen.
Zoals ik eerder in een reactie op vragen van het Kamerlid Van Nispen1 aangaf:
(kunnen) zwemmen is in Nederland een basisbehoefte en noodzaak. Daarom doen
we er alles aan om de zwembaden zo snel mogelijk weer te openen. Tegelijk
hebben we ook te maken met de bestrijding van het coronavirus in Nederland dat
vergaande maatregelen vergt om de besmettingen zo veel mogelijk te beperken.
Omdat ik de negatieve gevolgen van het (langdurig) uitblijven van zwemonderwijs
– nu en in de toekomst – erken, worden de effecten van het uitblijven van
zwemonderwijs, net als de gevolgen van andere maatregelen, meegewogen in de
integrale besluitvorming over de maatregelen.
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In de huidige opzet is de TVL-regeling al toegankelijk voor veel ondernemingen,
en in beginsel ook voor aanbieders van zwemonderwijs. Daarvoor geldt echter
inderdaad de voorwaarde dat er sprake moet zijn van een omzetverlies van ten
minste 30%. Aan dit omzetverlies-vereiste zijn helaas geen aanpassingen
mogelijk. Wel heeft het kabinet onlangs aangekondigd2 dat verschillende
maatregelen in het rijksbrede steun- en herstelpakket zullen worden verruimd. Bij
de TVL gaat het hier onder meer om een verhoging van het
vergoedingspercentage en een verlaging van de minimumsubsidie, zodat ook
meer kleinere ondernemingen toegang krijgen tot de TVL. Deze verruiming geldt
tot en met maart en geeft ondernemingen hopelijk meer passende steun zolang
de verlengde lockdown in stand blijft.
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Hoogachtend,
de minister voor Medische Zorg
en Sport,

T. van Ark
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