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Ontvangen 16 mei 2022
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
I
In de beweegreden wordt na «sport» telkens ingevoegd «en bewegen,».
II
In artikel 2 wordt na «ten aanzien van sport» ingevoegd «en bewegen,»
en wordt aan het slot toegevoegd «en bewegen».
Toelichting
Met het voorliggende wetsvoorstel krijgt de Nederlandse Sportraad een
wettelijke basis en daarmee wordt het een permanent adviescollege. De
taakomschrijving die wordt voorgesteld in artikel 2 vinden de indieners te
smal geformuleerd.
De Nederlandse Sportraad heeft zich ontwikkeld. Aanvankelijk werden
door de opgerichte Sportraad adviezen uitgebracht over topsportevenementen. Daarna heeft de Sportraad een bredere reikwijdte gekregen, van
breedtesport en bewegen tot topsport en evenementenbeleid. Er worden
adviezen gepresenteerd die gaan over topsport, breedtesport én
bewegen. Indieners vinden dat een goede ontwikkeling, vanwege het
grote maatschappelijke belang van sport en bewegen voor de samenleving.
Volgens de beantwoording in de nota naar aanleiding van het verslag
heeft de Nederlandse sportraad als taak te adviseren over sport in de
breedste zin van het woord: «Dit betreft niet alleen advisering over
sportevenementen, maar sport in brede zin, en niet alleen over sportspecifieke onderwerpen zoals breedtesport, topsport en goede sportinfrastructuur, maar ook sport in relatie tot maatschappelijke thema’s waar
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bewegen ook onder valt.» Verder wordt ook geantwoord op de vraag of
ook het thema bewegen onder deze adviestaak valt: «Ja. De scope van de
NLsportraad strekt zich uit tot waar de sport de potentie heeft een bijdrage
te leveren aan maatschappelijke vraagstukken, zo ook bewegen».
Indieners van dit amendement vinden het logisch om deze expliciete
erkenning van de brede reikwijdte van de taak van de Nederlandse
Sportraad vast te leggen in de wet, in de taakomschrijving van artikel 2,
door de woorden «en bewegen» toe te voegen. Indieners vinden de
toevoeging mede relevant vanwege het belang van bewegen voor
kwetsbare groepen, jonge kinderen en ouderen.
Van Nispen
Westerveld
Van der Laan
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