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Stemmingen moties Begrotingsonder- 
deel Sport en Bewegen 2023 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het debat over het onderdeel Sport en Bewegen van de 
begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 
2023, 

te weten: 

- de motie-Maeijer over binnen twee weken komen met 
een aangepast ruimhartig noodfonds energiecompensatie 
voor de amateursport (36200-XVI, nr. 155); 

- de motie-Maeijer/Van Nispen over een concreet plan om 
de wachtlijsten voor het zwem-ABC terug te dringen (36200- 
XVI, nr. 156); 

- de motie-Rudmer Heerema c.s. over het nationaal 
schaatscentrum Thialf toevoegen aan de compensatierege- 
ling zwembaden (36200-XVI, nr. 157); 

- de motie-Rudmer Heerema/Van der Laan over een voor- 
stel om de stipendiumregeling aan te passen (36200-XVI, 
nr. 158); 

- de motie-Rudmer Heerema/Van der Laan over bij de 
evaluatie van de buurtsportcoachregeling de samenwerking 
tussen gemeenten, sport- en beweegaanbieders en Rijk 
bestendigen (36200-XVI, nr. 159); 

- de motie-Van Nispen over de S weghalen bij de minister 
voor LZS en op zoek gaan naar een echte minister voor 
Sport en bewegen (36200-XVI, nr. 160); 

- de motie-Van Nispen c.s. over garanderen dat geen 
sportclubs, sportaccommodaties, beheerde speeltuinen, 
zwembaden en ijsbanen noodgedwongen moeten sluiten 
vanwege de hoge energieprijzen (36200-XVI, nr. 161); 

- de motie-Van Nispen/Van der Laan over nogmaals uit- 
spreken dat een Sportwet van belang is om rollen en ver- 
antwoordelijkheden van overheden en sportbranche uit te 
werken en vast te leggen (36200-XVI, nr. 162); 

- de motie-Van Nispen over de zorgen over de btw-positie 
in de sportsector serieus onderzoeken (36200-XVI, nr. 163); 

- de motie-Van Nispen c.s. over ervoor zorgen dat perso- 
nen die aantoonbaar een sporthulpmiddel nodig hebben, 
dit in 2023 ontvangen (36200-XVI, nr. 164); 

- de motie-Van der Laan c.s. over een strategie om te 
voorkomen dat grote sportevenementen georganiseerd 
worden zonder voldoende waarborgen op het gebied van 
mensenrechten (36200-XVI, nr. 165); 

- de motie-Mohandis c.s. over de toegang tot het nood- 
fonds verbreden tot alle amateursportverenigingen (36200- 
XVI, nr. 166); 

- de motie-Mohandis c.s. over gerichte ondersteuning of 
maatwerkoplossingen bieden aan gemeenten die in de knel 
komen (36200-XVI, nr. 167); 

- de motie-Mohandis c.s. over de Kamer laten weten op 
welke wijze steun geboden kan worden aan sportaccommo- 
daties en -verenigingen die versneld willen verduurzamen 
(36200-XVI, nr. 168); 

- de motie-Mohandis/Van der Laan over zorgen dat het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur toereikend blijft om sportdeel- 
name voor kinderen te faciliteren (36200-XVI, nr. 169); 

- de motie-Inge van Dijk over onderzoeken hoe de subsi- 
dieregeling BOSA aantrekkelijker gemaakt kan worden 
(36200-XVI, nr. 170); 

- de motie-Inge van Dijk over onderzoeken of de zoge- 
naamde kantineregeling nog van deze tijd is (36200-XVI, 
nr. 171); 

- de motie-Inge van Dijk/Van der Laan over de inzet van 
de aanvullende financiële middelen nauwgezet monitoren 
in samenwerking met de VNG (36200-XVI, nr. 173); 

- de motie-Westerveld c.s. over inventariseren of de subsi- 
dieregelingen aansluiten bij de behoefte van sportvereni- 
gingen (36200-XVI, nr. 174). 

(Zie wetgevingsoverleg van 1 december 2022.) 

In stemming komt de motie-Maeijer (36200-XVI, nr. 155). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, Lid Gündoğan, Lid Omtzigt, de SGP, BBB, JA21, de 
PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben 
gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat 
zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Maeijer/Van Nispen (36200- 
XVI, nr. 156). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Rudmer Heerema c.s. (36200- 
XVI, nr. 157). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, 
de VVD, het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van 
Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de 
fractie van de SGP ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Rudmer Heerema/Van der Laan 
(36200-XVI, nr. 158). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, Lid 
Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de 
SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga 
voor deze motie hebben gestemd en de leden van de ove- 
rige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Rudmer Heerema/Van der Laan 
(36200-XVI, nr. 159). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, 
de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21 en Groep Van Haga 
voor deze motie hebben gestemd en de leden van de ove- 
rige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 
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In stemming komt de motie-Van Nispen (36200-XVI, nr. 
160). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, BIJ1, 
de PvdD, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze 
motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties 
ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Nispen c.s. (36200-XVI, nr. 
161). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, Lid Gündoğan, Lid Omtzigt, BBB, JA21, de PVV, FVD 
en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en 
de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verwor- 
pen. 

In stemming komt de motie-Van Nispen/Van der Laan 
(36200-XVI, nr. 162). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de SGP, het CDA, 
BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze 
motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties 
ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Van Nispen. 

De heer Van Nispen (SP): 

Voorzitter. Nu deze motie is aangenomen, zou ik binnen 
een week een brief willen van deze minister met de beves- 
tiging dat de motie dit keer wel wordt uitgevoerd. De 
minister staat nu wel een beetje onder verscherpt toezicht, 
omdat meerdere moties niet zijn uitgevoerd. Daarom binnen 
een week graag een brief. 

De voorzitter: 
Dank u wel. We zullen dit doorgeleiden naar het kabinet. 

In stemming komt de motie-Van Nispen (36200-XVI, nr. 
163). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Omtzigt, de SGP, BBB, JA21, de PVV, FVD en 
Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de 
leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Nispen c.s. (36200-XVI, nr. 
164). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 

de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, 
de VVD, de SGP, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van 
Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de 
fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Van Nispen, SP. 

De heer Van Nispen (SP): 

Voorzitter. Idem: ook hier graag een brief van de minister, 
binnen een week, met de bevestiging dat ook deze motie 
zal worden uitgevoerd. 

De voorzitter: 
Dank u wel. Ook dit zullen we doorgeleiden naar het kabinet. 

In stemming komt de motie-Van der Laan c.s. (36200-XVI, 
nr. 165). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, 
de VVD, de SGP, het CDA en BBB voor deze motie hebben 
gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat 
zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Mohandis c.s. (36200-XVI, nr. 
166). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Gündoğan, Lid Omtzigt, de SGP, BBB, JA21, 
de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben 
gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat 
zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Mohandis c.s. (36200-XVI, nr. 
167). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Gündoğan, Lid Omtzigt, de SGP, BBB, JA21, 
de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben 
gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat 
zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Mohandis c.s. (36200-XVI, nr. 
168). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, 
de VVD, de SGP, het CDA, BBB en de PVV voor deze motie 
hebben gestemd en de leden van de overige fracties erte- 
gen, zodat zij is aangenomen. 
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In stemming komt de motie-Mohandis/Van der Laan (36200- 
XVI, nr. 169). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is 
aangenomen. 

De heer Mohandis, PvdA. 

De heer Mohandis (PvdA): 

Voorzitter, dank u wel. Aangezien we ook tijdens het debat 
heel veel discussie hebben gehad over hoe wij omgaan 
met aangenomen moties en over het uitvoeren daarvan, 
wil ik graag een reactie van de minister op hoe zij de moties 
op stukken nrs. 168 en 169 gaan uitvoeren. 

De voorzitter: 
Dank u wel. We zullen dit doorgeleiden naar het kabinet. 

Mevrouw Inge van Dijk, CDA. 

Mevrouw Inge van Dijk (CDA): 

Wij willen geacht worden voor de motie op stuk nr. 164 te 
hebben gestemd. 

De voorzitter: 
Dank u wel. We zullen dit opnemen in de Handelingen. 

In stemming komt de motie-Inge van Dijk (36200-XVI, nr. 
170). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, 
de VVD, de SGP, het CDA, BBB en Groep Van Haga voor 
deze motie hebben gestemd en de leden van de overige 
fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Inge van Dijk (36200-XVI, nr. 
171). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Inge van Dijk/Van der Laan 
(36200-XVI, nr. 173). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (36200-XVI, nr. 
174). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is 
aangenomen. 

Mevrouw Westerveld, GroenLinks. 

Mevrouw Westerveld (GroenLinks): 

Heel fijn, voorzitter. Ik zou heel graag binnen een week een 
brief van de minister hebben over hoe zij deze motie gaat 
uitvoeren. 

De voorzitter: 
Ook dit zullen we doorgeleiden naar het kabinet. 
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