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Uw brief

Geachte heer C ools,
Hartelijk dank voor uw brief van 18 februari jl. aan de heer Blokhuis.
Aangezien de minister van Medische Zorg en Sport verantwoordelijk is voor het
sportbeleid, beantwoord ik uw brief namens haar en informeer ik u als volgt.
In uw brief vraagt u aandacht voor het belang van sport en bewegen voor de
sociale waarde, het welbevinden en een gezonde leefstijlontwikkeling van
jongeren. Hoewel u het steunpakket van het kabinet ter stimulering van het
sociaal en mentaal welbevinden van jongeren ondersteunt, uit u tegelijkertijd uw
zorgen over een mogelijk verdringingseffect van bestaande professionele
activiteiten. In uw brief doet u dan ook een oproep om naast het ontwikkelen van
nieuwe initiatieven de bestaande activiteiten zo snel mogelijk weer te hervatten.

Bijlage(n)

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

Ik snap uw zorgen. De crisis heeft impact op het sociaal en mentaal welzijn van
mensen in alle lagen van de bevolking. En de crisis raakt ook aan het welzijn en
de leefstijl van iedereen, jong en oud, die nu langere tijd in een isolement leeft.
Eenieder die vanwege thuiswerken van dagelijkse contacten verstoken blijft, geen
uitzicht heeft op stages of werk, of juist op het werk met een zeer hoge werkdruk
te maken heeft.
Tegelijkertijd is het met de grotere besmettelijkheid van de opkomende mutaties,
aannemelijk dat er een derde golf komt. Het kabinet moet dus zeer voorzichtig
zijn en deze golf proberen af te vlakken. Dat betekent dat de sportsector op dit
moment helaas nog niet haar deuren voor iedereen kan openen en dat alleen
buitenactiviteiten toegestaan zijn.
Aan de andere kant wil het kabinet perspectief bieden binnen de beperkte
mogelijkheden die er op dit moment zijn. Bij de herstart van de sportsector
kunnen sport- en beweegaanbieders aanvullend op hun reguliere sportaanbod
extra activiteiten organiseren om (onder andere) jongeren in beweging te krijgen
en houden.

Het kabinet treft samen met de VNG maatregelen om de directe effecten van
het sociaal en mentaal welbevinden van kwetsbare groepen en negatieve
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gezondheidseffecten van de noodzakelijke corona maatregelen in goede banen
te leiden en verdere schade te voorkomen.
Met dit steunpakket wordt incidenteel 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor
2021, waarvan een groot deel via gemeenten wordt ingezet voor het verbreden
van lokale initiatieven. Een deel van deze middelen zal via de SPUK Sportakkoord
bij gemeenten terecht komen en een deel bij NOC *NSF. U kunt samen met de
gemeenten en NOC *NSF verkennen waar mogelijkheden voor uw organisaties
liggen. Ik verwijs u hiervoor door naar uw gemeente.
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hoop dat u snel uw
deuren weer kunt openen.
Met vriend elij ke groet,
de minister voor Medische Zorg en Sport,
namens deze,
de directeur Sport
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