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College van B&W van Amsterdam  

T.a.v. wethouder Sport, mevrouw S. Kukenheim  

Postbus 202  

1000AE Amsterdam 

 

Amsterdam, 5 juli 2019 

 

 

Betreft: Agenda Sporten en Bewegen 2019-2022 

 

Geachte wethouder Kukenheim,  

Met deze brief gaan wij in op uw verzoek om te reageren op de concept Agenda Sport en 

Bewegen 2019-2022. De Sportraad erkent het belang van sportstimulering en acht het 

verstandig de verschillende aspecten van dit brede domein samen te brengen in een 

overkoepelend beleidsdocument. Zo kan focus worden aangebracht en inzet van middelen 

verantwoord. Over de inhoudelijke keuzes die hierbij gemaakt worden, denkt de Sportraad 

graag met u mee. Teneinde dit weloverwogen en onderbouwd te kunnen doen, hechten wij er 

echter aan om zowel inzicht te krijgen in de relevante beleidsmatige context alsmede in de 

wijze waarop helder afgebakende doelstellingen gehaald dienen te worden. Het voorliggende 

concept voorziet hier onzes inziens nog onvoldoende in. De Sportraad vraagt u daarom in de 

definitieve Agenda per ambitie achtergrondinformatie en meer concrete uitvoeringsplannen 

toe te voegen. Het lijkt ons bovendien zinvol om de Amsterdamse sportaanbieders en 

scholen als belangrijkste uitvoeringspartners hier nog nadrukkelijker bij te betrekken. In het 

vervolg van deze brief lichten wij ons verzoek nader toe. 

 

Aanleiding 

Eind 2016 schreven wij in een reactie op de Sportvisie 2025 dat “het niet eenvoudig is om 

een meerjarenplan te formuleren waarin enerzijds ambities worden uitgesproken die 

anderzijds direct gekoppeld worden aan concrete financieringsvoorstellen en meetbare 

resultaten.” En dat in de Sportvisie duidelijk is gekozen de nadruk te leggen op het eerste. Wij 
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hebben destijds aangegeven hier begrip voor te hebben en de ambities vooreerst te zullen 

beoordelen op hun inhoud en in mindere mate op de wijze waarop ze gerealiseerd moeten 

worden, mits in de verschillende uitvoeringsagenda’s concreet gemaakt zou worden welke 

doelstellingen hier aan gekoppeld worden, hoe de gemeente deze denkt te gaan bereiken en 

wat dat gaat kosten. In de reactie van het college op het advies van de Sportraad is die 

uitwerking ons destijds toegezegd. De Sportraad beschouwt de Agenda Sport en Bewegen 

2019-2022 als één van deze uitvoeringsagenda’s, maar constateert dat de toezegging in 

deze conceptversie nog geen gestand is gedaan.
1
  

 

Wij vragen het college daarom in de definitieve Agenda aan te geven hoe zij de binnen de vijf 

hoofdthema’s genoemde ambities – die wij grotendeels onderschrijven - denkt te kunnen 

realiseren en welke rol onze meer dan tweeduizend sportaanbieders daar bij gaan spelen. 

Hierbij zou ook meer aandacht besteed kunnen worden aan de intrinsieke waarde van sport, 

aangezien deze naar onze mening in de huidige Agenda enigzins ondersneeuwt bij de 

aandacht voor sport als middel.    

De Sportraad hoopt met deze suggesties een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de 

kwaliteit van het stedelijk sportstimuleringsbeleid. Wij gaan tot slot dan ook graag op uw 

uitnodiging in om begin augustus gezamenlijk verder te praten over de inhoudelijke keuzes 

die hiermee gepaard gaan.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

drs. A.G.M. Telleman 

Voorzitter  

SPORTRAAD AMSTERDAM 

                                                           

1
 Eerder verscheen al een andere uitwerkingsagenda, de Agenda Zwembaden. In een reactie adviseerde de 

Sportraad ook hier om context toe te voegen en ambities te vertalen in concrete uitwerkingsplannen.   


