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                            Dordrecht, 13 mei 2014
     
Betreft: Artikel 40-vragen ‘Gemeentelijke samenwerking verzekeringsmaatschappijen’ 

Geacht college, 

Tijdens een bijeenkomst van de Sportraad werd het CDA geattendeerd op een Fries project, waarbij 
een zorgverzekeraar (‘De Friesland’) 25% van het salaris van vakdocenten gymnastiek betaalt. Dit 
naar aanleiding van het feit dat er steeds meer botbreuken bij kinderen werden geconstateerd en 
men een verband vermoedde tussen deze verwondingen en een gebrek aan lichaamsbeweging. 
Hierover heeft het CDA een aantal vragen. 
 
1: Uit gesprekken met Dordtse leerkrachten blijkt dat het ‘uurtje gym’ zo nu en dan wordt 
overgeslagen en in veel gevallen structureel onder leiding staat van de reguliere docent in plaats van 
een daarvoor opgeleide gymleraar. Herkent u deze signalen? Zo ja, bent u met het CDA van mening 
dat dit een onwenselijke situatie is, niet alleen t.a.v. de effectiviteit van het onderwijs, maar ook 
t.a.v. de overbelasting van docenten? 
 
2: Verzekeraar ‘De Friesland’ heeft samen met scholen een financiële basis gecreëerd om een poule 
van bewegingsdocenten op te zetten en zo de regio te voorzien van kwalitatief bewegingsonderwijs. 
De eerste resultaten lijken positief. Bent u bereid om verkennende gesprekken te voeren met 
regionale verzekeraars?1 
 
3: De gemeente Heerenveen draagt voor de duur van drie jaar 20% van de salariskosten. Hierna is 
het aan de scholen zelf om het budget rond te krijgen. Ziet u bij (een deel van) de Dordtse scholen 
afdoende potentiële ruimte om ook financieel bij te dragen aan dit project? 
  
Naast het bovenstaande vragen wij ook graag uw aandacht voor een andere kwestie met een 
verzekeraar. VGZ heeft namelijk in februari besloten om het Dordtse kantoor aan de Reeweg te 
sluiten. Een pijnlijk besluit voor met name oudere Dordtenaren. Nu is het echter zo dat bijvoorbeeld 
in wijkcentrum De Gravin (Dubbeldam) een ruimte aanwezig is, voorzien van alle moderne 
benodigdheden, waar o.a. ook zorgorganisaties controles uitvoeren. Dit biedt ons inziens kansen om 
in dit soort wijkcentra een laagdrempelig aanspreekpunt van VGZ te behouden als wijkvoorziening.  
 
4: Bent u bereid om met VGZ in overleg te treden over het aanbieden van een maandelijks spreekuur 
in de Gravin en, indien mogelijk, ook in andere wijken? Zo ja, dan verzoeken wij u Jaap van Asch 
(beheerder de Gravin) bij deze gesprekken te betrekken.  
 

Namens het CDA, 

C.J. Rovers 
C.M. Merkuur 
 

                                                           
1
 Verzekeraar ‘De Friesland’ is bereid om inhoudelijk te assisteren. 


