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Inleiding

Met deze Perspectiefnota verwacht het college de raad in staat te stellen om een strategische
discussie te voeren, waarin richtinggevende uitspraken worden gedaan over de prioriteiten dan wel
de speerpunten van het bestaande en nieuw beleid voor het opstellen van de programmabegroting
2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023.

De raad van de gemeente West Betuwe op 2 juli 2019 in vergadering bijeen, beraadslagend over de

Perspectiefnota 2019 West Betuwe.

Overwegende dat

- we in een waterrijk (risicovol) gebied leven, waarvoor het leren zwemmen op jonge leeftijd en

voor doelgroepen die hier woonachtig zijn en van huis uit niet kunnen zwemmen een goede

aanbeveling is voor het optimaliseren van de veiligheid.

- seizoenarbeiders, veelal uit het buitenland afkomstig en slechts een beperkt gedeelte van het

jaar woonachtig zijn binnen de gemeentegrenzen van West Betuwe, die op basis van een

tijdelijke verblijfsvergunning hier werkzaamheden mogen verrichten.

ls van mening dat

- het voor de veiligheid goed is dat jonge inwoners en doelgroepen, hier ingeschreven en

woonachtig en van huis uit het zwemmen niet machtig zijn, de mogelijkheid wordt geboden

om dit te leren en zwemdiploma A te behalen.

- het goed is dat het Jeugdfonds en de gemeente, in het kader van minimabeleid hiervoor

financiele middelen beschikbaar stelt.

Besluit

1. Besluitpunt 1 als volgt te wijzigen: instemmen met de speerpunten in de Perspectiefnota

2019, waarbij de tekst "mogelijk voor seizoenarbeiders" zoals genoemd bii de

resultaatindicatoren bij beleidsprogramma 2.6 speerpunt doel 3 komt te vervallen.

En gaat over tot de orde van de dag
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