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Hallo a, 
Dank voorde opmerkingen. Mijn reactie geef ik hieronder  in kleur. 

Van: 
Verzonden: woensdag 20 november 2019 20:05 

Aan: 

CC: 
Onderwerp: FW: traject naar Sportraad 2.0 
Beste 	ig, 
Op de valreep van de woensdag hierbij mijn opmerkingen: 

'Het komt de leesbaarheid misschien niet ten goede, maar voor alle duidelijkheid zou ik de 
term 'wetstraject' alleen daar gebruiken waar het gaat om de permanente instelling van 
de Sportraad, en voor de verlenging van twee jaar bij KB 'besluittraject" o.i.d. te 
gebruiken, anders wordt het verwarrend. We gebruiken het woord 'wetstraject' alleen 
maar als er een formele wet (die dus door TK en EK wordt aanvaard) tot stand moet 
worden gebracht, en het is denk ik voor alle duidelijkheid goed onderscheid te maken 
tussen de twee verschillende trajecten;  Je hebt gelijk. Ik had het bewust, voor de 
eenvoud, onder 1 noemer gebracht, maar ik snap dat dat strikt genomen geen 
juiste formulering is. In de gewijzigde tekst heb ik het nu expliciet gemaakt. 

-De nota is wat ons betreft akkoord 11.1  

met één opmerking: onder 3 in de nota (en onder 2 in het plan van aanpak) wordt 
impliciet uitgegaan van een helemaal parallelle uitvoering van het besluit- en het 
wetstraject. Dat is denk ik zo niet haalbaar en ook niet helemaal nodig. Voor de 
afronding van de wetgeving hebben we, zoals je terecht schrijft, plm. 1,5 jaar nodig en 
terugrekenend vanaf april 2022 kom je dan op het najaar van 2020 uit. M.a.w. voor het 
wetstraject heb je iets meer tijd, even afgezien van recessen e.d. Dat is ook wel nodig, 
want het voortraject van de wet neemt ook wat meer tijd, zo'n wetsvoorstel moet ook 
langs JenV en heeft ook een uitgebreidere toelichting nog dan een (verlengings)KB, al 
was het maar omdat naast JenV ook de Raad van State moet worden overtuigd. 
Desalniettemin zou ik er wél voor willen pleiten de besluitvorming over tijdelijk en/of 
permanente verlenging wél gelijktijdig te laten plaatsvinden, omdat het gek is niet 
meteen de knoop door te hakken over permanente instelling. Er verandert tussen het 
voorjaar van 2020 (wanneer je het verlengingsKB moet voorhangen) en het najaar van 
2020 (wanneer de instellingswet in procedure moet), niet meer iets wezenlijks, dus het 
besluit tijdelijk en/of permanent kan meteen worden genomen;  Ja, besluitvorming op 
1 moment. Voor de eenvoud en leesbaarheid heb ik in de globale planning start 
KB en wetstraject gelijk laten lopen. Je kan het splitsen en het wetstraject 
later laten ingaan, maar dan wordt de planning niet inzichtelijker. Ik zal 
tekstueel aangeven dat latere start wetstraject geen probleem is. 

- Het DSP-rapport gaat voor 2 december naar de Kamer, het kabinetsstandpunt daarop 
moet uiterlijk 1 maart volgen, maar volgens de Kaderwet adviescolleges moet het 
verlengingsKB ministens vier weken voorhangen bij TK en EK. Na de voorhang moet het 
ook nog worden getekend door de Koning en in het Staatsblad gepubliceerd, dus daar is 
ook nog een twee, drie weken voor nodig. Daarvóór moet het nog door de CWIZO en de 
ministerraad. Kortom, je moet eind januari door de ministerraad om het te kunnen 
halen. De eerste CWIZO van 2020 is op 21 (of op speciaal verzoek 13) januari en de 
stukken daarvoor moeten 13 (of uitzonderlijk op 6) januari de deur uit. De minister is er 
pas weer op 6 januari, dus de stukken moeten in de week van de 6e  bij hem liggen om 
zijn akkoord op de aanbieding aan de CWIZO te krijgen. De stukken die 21 januari door 
de CWIZO gaan zijn 31 januari in de ministerraad, dus dan ben je 3 februari in TK en EK 
en als de voorhang dan soepel verloopt haal je net nog de verlenging voor 1 april;  ik 
zal de planning hier op aanpassen en in de nota aangeven dat het tijdpad nu al 
kritisch is 

- Het standpunt op het DSP-rapport zal dus feitelijk tegelijk met het verlengingsKB de 
procedure doorlopen, en om dat voor elkaar te krijgen moet je dus voor het  
Kerstreces overeenstemming hebben met BZK,  aan de hand van de Kamerbrief 
waarbij kabinetsreactie en verlengingsKB worden aangeboden; 

- Vervolgens heb je nog twee opties: óf je kondigt in de kabinetsreactie meteen aan dat je 
zult voorstellen de Sportraad permanent te maken en dus na het verleningsKB in de 
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loop van 2020 een instellingswet in procedure te gaan brengen, óf je schuift dat besluit 
nog even door, maar dan moet je wel heel snel met een volgende brief komen om niet 
in de knel te komen met het wetstraject. Mijn voorkeur zou het eerste hebben, maar ik 
kan me voorstellen dat instemming van BZK en de Kamers binnen een paar weken 
makkelijker te krijgen is voor het tweede. Heel verhaal, maar daarvan zou m.i. iets in 
de nota moeten staan;  ik heb dit doorgespeeld naar directie Sport opdat zij 
kunnen bezien hoe ze hier mee willen omgaan. 

- In het plan van aanpak zou ik ook 'wets-' en "besluittraject' apart noemen;  ja, gewijzigd 
- In de 3e  alinea onder 1.2 staat 'geaccepteerd' door de Tweede Kamer. De term kan wel 

blijven staan, maar realiseer je dat het slot van een voorhangprocedure is dat de TK het 
ontwerp-besluit (of de antwoorden op de daarover gestelde vragen) 'voor kennisgeving 
aanneemt'. Er volgt niet zoiets als een stemming en een aanvaarding;  Ja, dat 
realiseer ik mij. Om dit eenvoudig te houden richting DGV heb ik het zo 
geformuleerd. Je kan het zien als een impliciete acce•tatie door de Kamer. 

orrect, 
DGOO eelt mij it oo • evestig . He • i port oo meegegeven 	mee te 
nemen in de argumentatie richting minister. 

- Bij 2 is het opstellen van een KB in december goed te doen. Dat is een verlenging en een 
overzichtelijke motivering, maar een compleet wetsvoorstel redden we niet in 
december. De tekst is zo gemaakt, maar de toelichting moet echt uitgebreider dan bij 
het KB;  ja, snap ik. Heb het in de planning vager geformuleerd als "starten 
formuleren wetsvoorstel". 

- Vanaf mei 2020 klopt de planning m.i. maar daarvoor heb je voor het wetsvoorstel wat 
meer tijd. Als je voor 1 mei een wetvoorstel hebt waarmee BZK het eens is, kloppen de 
volgende stappen m.i. prima. Daarvoor is besluitvormig over verlenging ook prima, 
maar hebben we nog geen afgerond wetsvoorstel;  correct, maar daarom ook noties 
in de tekst van "globale planning" en "indicatief". 

- Tenslotte - maar dat had je ook al bedacht - als ik de kritiekpunten op de huidige 
Sportraad lees, weet ik niet of BZK en de TK zo snel akkoord gaan dat verlenging per 1 
april haalbaar is. Voor beide partijen is maar een paar weken beschikbaar en als bijv. de 
Tweede Kamer - zoals gebruikelijk in dit soort zaken - met een lijst schriftelijke vragen 
komt, moeten we er rekening mee gaan houden dat de Sportraad althans tijdelijk een 
paar maanden niet zal bestaan.  Ja, dat risico is er. Hoe daar mee om te gaan, kan 
ik even niet overzien, want het secretariaat is er natuurlijk gewoon. 

Tenslotte moet ik even op zoek naar een WJZ'er voor de werkgroep, maar noteer vooralsnog 
maar 10.2.e 	 Een van beiden zal deze mooie klus primair op 
zich nemen, de ander zal achtervang zijn. Ik laat dat zsm weten!  Ok, noteer ik. Dank. 
Vriendelijke groet, 
10.2.e 
van: 10.2.e 	 Pminvws.nl>  
Verzonden: donderdag 14 november 2019 11:35 

Aan: 10.2.e 	 @minvws.n1>;  10.2.e 
_„,,,,,”..minvws.n1>;  10.2.e  	m i n vws.n1>;  10.2.e 

Rminvws.n1>;  10.2.e III~ominvws.n1>;  10.2.e 
@minvws.nl>; 10.2. 11111111.@minvws.ni>;  10.2.e 

Rminvws.nl> 

CC: 	 @minvws.nl>; 	 Pminvws.n1>; 
@minvws.ni> 

Onderwerp: traject naar Sportraad 2.0 
Beste collega's, 
Binnenkort zullen keuzes gemaakt gaan worden over hoe verder met de Nlsportraad. 
Naast de politiek/bestuurlijke besluitvorming door DGV en minister MZS zal er zeer spoedig 
gestart moeten worden met twee trajecten: 

• Enerzijds om de besluitvorming door de minister MZS te verwerken in een traject richting 
BZK, ministerraad, TK, EK etc. en anderzijds 

• een actie om PIOFACH-activiteiten voor uit te voeren om een doorstart van een Sportraad 
2.0 (na de huidige einddatum van de raad van 1 april 2020) zo ongestoord als mogelijk 
te faciliteren. 

Om e.e.a. uit te voeren te maken is inzet van medewerkers van directies Sport, WJZ, FEZ, OBP, 
I, BPZ en het secretariaat van de Nlsportraad essentieel. 
Met de bijgevoegde concept nota aan de DGV en het globale plan van aanpak wil ik de DGV om 
instemming vragen voor het te volgen traject. 
Er zitten nog witte vlekken in deze documenten, waarvoor ik graag naar jullie kijk voor verdere 
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invulling. 
Het traject is in de tijd gezien behoorlijk krap, alle reden om er dus tempo mee te maken. 
Inzet van jullie of jullie directie is hierbij belangrijk en noodzakelijk. 
Derhalve mijn vriendelijke verzoek aan jullie om uiterlijk a.s. woensdag 20 november naar mij 
te reageren en aan te geven: 

•Welke noodzakelijke aanpassingen er in de nota en/of het globale plan moeten worden 
aangebracht opdat de nota door jullie directeur medegeparafeerd kan worden; 

•Wie van jullie directie gaat deelnemen aan de projectgroep —Doorstart Sportraad 2.0"; 
Dank alvast voor jullie medewerking. 
Met vriendelrke groet, 

1 
 

a.viseur éliéghisturing 
Ministerie van VWS 
Directie Bestuurlijke en Politieke zaken 
Postbus 20350 1 2500 Ei 1 Den Haag 
it + 31 (0)707170 	of 06 4Q le 1 

>kfo,..,1,,,kieVi(rminvws.n1  
ho, 	een gedachte voor het milieu: 
is printen van deze mail echt nodig 



Doc. 2 

Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10.2.e 

Onderwerp: 	agenda en plan van aanpak startbijeenkomst doorstart sportraad 
Datum: 	 maandag 9 december 2019 14:05:19 
Bijlagen: 	 191210 Agenda startbijeenkomst 10 december 2019.pdf 

191206 Nota aan DGV plan van aanpak traject SR2.0.def.pdf 
191206 Plan van aanpak traject naar$R2.0.def.pdf 

Dame, heren, 
Bijgaand de agenda voor ons overleg van morgen, plus het door de DGV goedgekeurde globale 
plan van aanpak en de oplegnota. 
Met vriendeli'ke groet, 

viseur oncernsturing 
Ministerie van VWS 
Directie Bestuurlijke en Politieke zaken 
Postbus 20350 1 2500 E3 1 Den Haag 

+ 31 (0)70 1,92,(6,:::Al of 06 10 
1J(1 [>.-a 

hip 	een gedachte voor het milieu: 
is printen van deze mail echt nodig 
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Sport 
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OBP 
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WJZ •••• 
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Startbijeenkomst projectgroep Doorstart NLsportraad 2.0 

Datum 	10 december 2019 

Tijdstip 	15.00-16.00u 

Locatie 	minOCW, Rijnstraat 50, zaal 13.016 

AGENDA 

1. Kennismaking 

2. Nadere toelichting plan van aanpak 

3. Inventarisatie uit te voeren acties 

4. Inventariseren vergaderdagopties 

5. Sluiting 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

DGV 
	

Deadline: uiterlijk 6 
december 2019 

nota 
(ter beslissing) 	Globaal plan van aanpak Traject naar Sportraad 2.0 

Paraaf directeur  

Secretaris Generaal / plv. 
Secretaris Generaal 
Directie Bestuurlijke en 
Politieke Zaken 
Bureau Concernsturing 

Ontworpen door 

Int422::1-91 
Adviseur 

M Cielfg.g.-kA 
l02;g%1@minvws.n1 

Datum 
27 november 2019 

Kenmerk 

Zaaknummer 

1 	Aanleiding voor deze nota 

Eind oktober heeft onderzoeksbureau DSP het definitieve rapport over de 
evaluatie van de NLsportraad bij VWS ingediend. Afspraak binnen VWS is dat er 
uiterlijk binnen 3 maanden een beleidsreactie op het rapport wordt geformuleerd. 
Directie Sport is hiermee doende. 
Tijdens het overleg van de minister MZS met de NLsportraad op 3 oktober jl. heeft 
de minister uitgesproken dat "we niet evalueren om te stoppen met de 
Sportraad". Dat impliceert een gerede kans op continueren van de raad. Over de 
vorm waarin, moeten nog nadere keuzes gemaakt worden. De beleidskeuze voor 
een vervolg NLsportraad en het proces daarnaartoe valt buiten de scope van deze 
nota en het globale plan van aanpak. Om na de beleidskeuze een zo ongestoord 
mogelijke continuering van de NLsportraad 2.0 vanaf 1 april 2020 mogelijk te 
maken moet een groot aantal PIOFACHLactiviteiten worden opgestart, tezamen 
met een KB en/of wetstraject om de beleidskeuze te verankeren. 

2 Beslispunten en advies 

Ik verzoek u, als eigenaar van de NLsportraad, in te stemmen met het in de 
bijlage bijgevoegde globale plan van aanpak. Gelet op de te doorlopen processen 
is het gewenst om op korte termijn ter zake een besluit te nemen. Uitvoering zal 
dan terstond worden opgepakt. 
Een en ander is van belang omdat de eigenaar van de NLsportraad de taak heeft 
zorg te dragen voor o.a. de continuïteit van de organisatie. Dit betekent inzet op 
PIOFACH-faciliteiten en KB- en/of wetstrajecten. 

1  Dit omvat alle bedrijfsvoeringsactiviteiten in het kader van personeel, 
informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting. 

Pagina 1 van 3 
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BPZ/Concernsturing zal dit traject vorm geven in samenwerking met andere 
directies binnen VWS. 

3 Samenvatting en conclusies 

In bijgevoegd plan van aanpak is (globaal) aangegeven welke acties er moeten 
worden ondernomen om te komen tot een doorstart van de NLsportraad (nog los 
van de vraag of dit tijdelijk voor 2 jaar is of structureel). De huidige termijn van 
de raad loopt af per 1 april 2020. Voor die tijd dient er politieke besluitvorming 
(minister, ministerraad en TK) te komen en voorafstemming met BZK (eigenaar 
van de Kaderwet Adviescolleges) te hebben plaatsgevonden. Uitvoering van het 
plan van aanpak vergt in ieder geval inzet van BPZ/Concernsturing, secretariaat 
NLsportraad en directies Sport, WJZ, FEZ, OBP (incl. CIO-kern). Deze partijen 
hebben toegezegd capaciteit beschikbaar te stellen voor het traject Sportraad 2.0. 

Indien besloten wordt tot permanent maken van de raad vergt dit een wetstraject 
dat een doorlooptijd kan hebben van circa 1,5 jaar. Bij een keuze voor een 
permanente raad hoort tevens een tijdelijke eenmalige verlenging van 2 jaar 
(middels een Koninklijk Besluit). 

4 	Draagvlak politiek 

Politiek wordt wisselend gedacht over de NLsportraad. Over het algemeen is er 
waardering voor de adviezen, maar er zijn af en toe ook kritische noten over de 
inhoud of hoe de raad zich profileert. 

Van belang is dat een tijdelijke verlenging van de raad of een permanente raad 
onderwerp zal zijn van beoordeling door BZK als eigenaar van de Kaderwet 
Adviescolleges. 

Secretaris Generaal / plv. 
Secretaris Generaal 
Directie Bestuurlijke en 
Politieke Zaken 
Bureau Concernsturing 

Kenmerk 

5 	Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 

Uit de evaluatie blijkt dat er maatschappelijk draagvlak is voor een onafhankelijk 
adviesorgaan in de sport. Over de positionering en de focus van de huidige raad 
lopen de meningen weliswaar uiteen, maar dat is gezien de korte periode waarin 
de raad nu bestaat verklaarbaar. 
Vooralsnog is er over het plan van aanpak geen interne of externe communicatie 
voorzien. 

6 	Financiële en personele gevolgen 

Opstelling en uitvoering van het plan van aanpak hebben in principe geen 
financiële en personele gevolgen. Het is wel essentieel dat alle betrokken partijen 
voldoende capaciteit beschikbaar stellen om uitvoering tijdig te kunnen realiseren. 

Tijdelijke verlenging of structureel maken van de raad hebben uiteraard wél  
financiële en mogelijk personele gevolgen. Deze worden u voorgelegd in het kader 
van de bestuurlijke reactie op het evaluatierapport. 

7 Juridische aspecten haalbaarheid 

Pagina 2 van 3 
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De opstelling van BZK bij de beoordeling van een voorstel voor een tijdelijke of 
permanente verlenging van de raad is een onzekere factor. 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 

Dit plan van aanpak is afgestemd met directies FEZ, Sport, WJZ, OBP (incl. CIO- 
kern) en het secretariaat NLsportraad. 
Met BZK is inhoudelijke afstemming in deze fase nog niet voorzien. 

9 Gevolgen administratieve lasten 

n.v.t. 

10 Toezeggingen 

n.v.t. 

11 Fraudetoets 

n.v.t. 

Secretaris Generaal / plv. 
Secretaris Generaal 
Directie Bestuurlijke en 
Politieke Zaken 
Bureau Concernsturing 

Kenmerk 
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Globaal plan van aanpak 

TRAJECT NAAR SPORTRAAD 2.0 

1 
Pva Doorstart sportraad 2.0, definitief 
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1 	Projectdefinitie 

1.1 Aanleiding 

Eind oktober heeft onderzoeksbureau DSP het definitieve rapport over de evaluatie van de 
NLsportraad bij VWS ingediend. Afspraak binnen VWS is dat er uiterlijk binnen 3 maanden een 
beleidsreactie op het rapport wordt geformuleerd. Directie Sport is hiermee doende. 
Tijdens het overleg van de minister MZS met de NLsportraad (SR) op 3 oktober jl. heeft hij 
uitgesproken dat "we niet evalueren om te stoppen met de Sportraad". Dat impliceert een gerede 
kans op continueren van de SR. Over de vorm waarin, moeten nog nadere keuzes gemaakt 
worden. In de op te stellen concept beleidsreactie zal directie Sport hier een voorstel voor doen. 

De Kaderwet Adviescolleges (art 5.1) bepaalt dat de werkingstijd van een adviesorgaan 1 maal 
mag worden verlengd met maximaal 2 jaar. Hiervoor is een KB nodig (in overeenstemming met 
het gevoelenl van de Ministerraad en na vier weken voorhang bij Tweede en Eerste Kamer), 
waarin BZK als eigenaar van de Kaderwet een belangrijke (beperkende) rol speelt. Voor instelling 
van een permanente raad is (aanvullend) een (langdurig) wetstraject nodig (met een gang langs 
BZK, J&V, onderraad, MR, TK, EK en RvS). 

1.2 Probleem/uitdaging 

De looptijd van de NLsportraad loopt (bij KB vastgelegd) af op 1 april 2020. Na de, in oktober 
2019 opgeleverde, evaluatie zal de mMZS (naar verwachting in december) een beleidskeuze 
maken over de toekomst van de raad. Afhankelijk van de keuze zal een zeker KB- en/of 
wetstraject doorlopen moeten worden en moeten alle bedrijfsvoerings/PIOFACH2-faciliteiten 
worden gerealiseerd, opdat deze ook na de einddatum van 1 april 2020 beschikbaar zijn voor de 
raad. 

De einddatum van de raad van 1 april 2020 zet het proces onder druk. 

Voor die tijd moet er duidelijkheid zijn of BZK verlenging (tijdelijk en/of structureel) van de raad 
steunt en dient het voorstel voor tijdelijke verlenging door de TK te zijn geaccepteerd. 

Niets doen is geen optie, omdat daarmee de NLsportraad per 1 april 2020 eindigt. Dit geeft 
politiek/bestuurlijke risico's, omdat NLsportraad en/of Staten-Generaal de minister dan zullen 
vragen waarom hij voor de einddatum geen duidelijkheid aan hen heeft verschaft. Evenzo geldt 
dat er zonder wetgeving geen vervolg op de NLsportraad is. Indien de PIOFACH-faciliteiten vanaf 
1 april 2020 niet goed zijn geregeld ondervindt de raad/het secretariaat daar de hinder van. 
Hetgeen weer kan afstralen op de minister. 

1.3 Doel(en) van het project 

Het doel is te komen tot een tijdige afronding van het KB-traject voor het vervolg van de 
NLsportraad waarbij alle benodigde bedrijfsvoeringsfaciliteiten (PIOFACH) tijdig en goed voor de 
raad zijn geregeld vanaf 1 april 2020. En daarnaast tijdige afronding van het wetstraject in het 
geval van structurele verlenging van de raad wordt nagestreefd. Ook de governance zal in dit 
traject betrokken worden. 

1  Tekst kaderwet Adviescolleges 
2  Dit omvat alle bedrijfsvoeringsactiviteiten in het kader van personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, 
automatisering, communicatie en huisvesting. 

1 
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1.4 Resultaat 

Het resultaat is afhankelijk van de beleidskeuze ten aanzien van het vervolg van de NLsportraad. 
De optie "stoppen met de raad" wordt vooralsnog niet bezien. Resteren de opties: 

a. Eenmalige tijdelijke verlenging van de raad voor 2 jaar of 
b. Permanent maken van de raad als zelfstandige entiteit (vergt eveneens tijdelijke 

verlenging) 
c. Permanent maken van de raadsactiviteiten door die onder te brengen in een andere raad 

Gelet op het te doorlopen KB-traject richting 1 april 2020 en de daarin nog onzekere factoren die 
de doorlooptijd beïnvloeden (betrokkenheid BZK/DGOO, CWIZO, ministerraad, 
voorhangprocedure) is het gewenst dat nog voor het kerstreces een beleidskeuze wordt gemaakt 
die ook is afgestemd met BZK. 

Ad a. Tijdelijke verlenging van de raad kan geschieden middels een KB (Koninklijk Besluit). Dit 
moet in overeenstemming zijn met het gevoelen van de ministerraad. Lees: instemming van BZK 
als eigenaar van de Kaderwet Adviescolleges is noodzakelijk. 

Ad b. Permanent maken van de raad als zelfstandige entiteit. 
Dit behelst een wetstraject met (standaard) een doorlooptijd van ca 1,5 jaar. Aangezien de huidige 
termijn van de raad verloopt per 1 april 2020 is in deze situatie ook een tijdelijke verlenging 
noodzakelijk. 

Ad c. Onderbrengen in een andere raad als bv. de RVS. 
Deze optie hangt samen met de vraag wat de scope wordt van de NLsportraad 2.0, en of 
onderbrenging van de activiteiten bij een andere raad dan opportuun is. De doorlooptijd is 
vergelijkbaar met optie b, aangezien het bij beiden een wetswijziging betreft. Aangezien de 
huidige termijn van de raad verloopt per 1 april 2020 is in deze situatie ook een tijdelijke 
verlenging noodzakelijk. 

Het resultaat is in de opties dat er: 
• binnen de wettelijke tijdskaders een goedgekeurd KB en/of instellingswet voor de raad is 
• de noodzakelijke bedrijfsvoeringsfaciliteiten (PIOFACH) voor de raad zijn geregeld opdat 

deze zo ongestoord als mogelijk zijn werkzaamheden kan vervullen. 
• Nieuwe/aangepaste governance-afspraken voor de driehoek eigenaar, opdrachtnemer, 

opdrachtgever. 

1.5 Afbakening 

Het traject om te komen tot de beleidsmatige en bestuurlijke keuze over de toekomst van de 
NLsportraad vormt geen onderdeel van het project. Deze werkzaamheden worden door directie 
Sport in samenwerking met BPZ/Concernsturing uitgevoerd. De voortgang in deze werkzaamheden 
zijn wel bepalend voor het realiseren van de gestelde wettelijke kaders en termijnen. 

In deze fase van de voorbereiding van het project is nog niet goed te overzien welke specifieke 
PIOFACH-faciliteiten allemaal gerealiseerd en/of verlengd moeten worden. Inventarisatie daarvan 
is onderdeel van het project. Het gaat daarbij in ieder geval om verlengen budgetten, 
ondersteuning op bedrijfsvoeringsgebied door OBP, ict. Hierbij zal een transitiemanager van OBP 
worden ingeschakeld. 
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1.6 Effecten van het project 

Bij realisatie van het project kan er het effect zijn van een tevreden minister MZS en een tevreden 
raad. 
Negatieve effecten zijn vooralsnog niet te voorzien. 

1.7 Gebruikers van het projectresultaat 

De gebruikers van het resultaat zijn primair de eigenaar DGV, verantwoordelijk o.a. voor de 
continuïteit van de raad en de raad/het secretariaat zelf. 

1.8 De randvoorwaarden 

Essentieel voor slagen van het project zijn: 
• tijdige bestuurlijke en politieke besluitvorming over de toekomst van de raad (valt buiten 

het project); 
• beschikbaarstelling voor het project in tijd en capaciteit van in ieder geval directies BPZ, 

Sport, WJZ, FEZ, OBP, I en het secretariaat van de NLsportraad. 
• gelegenheid tot ad hoc overleg met DGV over keuzerichtingen; 
• afstemming met en in instemming van BZK met de voorgestane oplossingsrichting. 

De omvang van de in te zetten capaciteit van genoemde onderdelen is vooralsnog lastig in te 
schatten. Die capaciteit zal zeker nodig zijn t/m maart 2020, omdat het traject van besluitvorming 
en interdepartementale afstemming onder tijdsdruk staat en omdat alle vervolg PIOFACH-
faciliteiten vanaf 1 april 2020 geregeld moeten worden. Na 1 april 2020 zal de werkdruk naar 
verwachting afnemen en met name pieken vertonen in de interdepartementale afstemming en in 
de begrotingsprocessen. 

1.9 Relatie met andere projecten 

Vooralsnog geen. 
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2 Activiteitenplan 

Op dit moment is er nog onvoldoende zicht op de diverse deelactiviteiten van het project. 
Onderdeel van het project vormt ook de nadere inventarisatie van te realiseren PIOFACH-
aspecten, wie daarbij wat uitvoert, en elementen van het wetgevingstraject. 

Hieronder is een eerste schets van de besluit- & wetsactiviteiten in planning opgenomen. Hiermee 
is het kritische pad geschetst. De diverse PIOFACH-activiteiten volgen hun eigen (nog op te 
stellen) planning, waarbij de begrotingscyclus gevolgd zal worden. Nadere uitwerking volgt als 
onderdeel van het vervolgtraject uit dit plan van aanpak waarbij ook de actoren zullen worden 
benoemd. 

Activiteit (wetstraject + KB- 	Doorlt 
besluit) 	 in 

mnd 

Doorlpt 	Globale planning 
cumulatief 

Standpuntbepaling (voorgenomen 
besluit) op aanbevelingen 
onderzoeksrapport en vervolg 

Opstellen verlengings-KB 
Start wetsvoorstel in geval van 
structurele verlenging hoef niet nu 
gelijk. 

Afstemming met BZK i.v.m. 	10,5 
	

3 
medeondertekening KB 

Laatste gelegenheid stukken in tas 
mMZS via DGV in Marjolein 

Kerstreces TK 

Medio december 

dec 2019 

Medio december 

11 dec 2019, 11.00u 

20 dec 2019 - 13 jan 2020 

mMZS afwezig 

Start wetstraject i.g.v. structurele 
	

2 
verlenging 

21 december - 5 januari 

Januari/februari 

6 januari 2020 

6 of 13 januari 

1 mMZSterug van reces 

Verzending voorstel tijdelijke 
verlenging naar CWIZO 

Eerste tas met stukken naar mMZS 

Voorstel structurele raad + 
verlenging in CWIZO 

9 januari 2020, 12.00u 

13 of 20 januari 

31 januari 2020 Voorstel tijdelijke verlenging in 
Ministerraad (cf Kaderwet Ac art. 5.1) 

Indienen KB bij TK voor oordeel over 	 Uiterlijk ie week februari 
voorstel tot tijdelijke verlening 
(voorhangprocedure) 

21 feb - 2 mrt 

4 
	

Maart/april Afstemming wetsvoorstel met BZK 	2 

Voorjaarsreces 
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Vernemen oordeel TK of stilzwijgende 
instemming m.b.t. tijdelijke 
verlenging 

Voorleggen KB aan Koning 

Publicatie verlengings-KB in 
Staatscourant 

Einde termijn huidige Sportraad 

Wetgevingstoetsen (JenV, toetsing 
regeldruk) 

Uiterlijk le week maart 

2e week maart 

Laatste week maart 

01 apr 2020 

5 	Mei 2020 

Behandeling voorportaal, evt. 	1 1 
onderraad ministerraad 

Advisering Raad van State 
	

2 

Opstellen nader rapport 	 1-2 

Indiening Tweede Kamer 	 1 1 

TK-verkiezingen -risico voor 
doorlooptijd en focus op SR- 

Schriftelijke (en voor de instelling van 4 
4 maanden een adviescollege wellicht 
ook een mondelinge behandeling) TK 

Schriftelijke (en voor de instelling van ! 3 
3 maanden een adviescollege wellicht 
ook een mondelinge behandeling) EK 

Publicatie in Staatscourant en 
inwerkingtreding Sportraad 2.0 

Eind 2 jaar KB-verlenging van 
Sportraad 

Jun 2020 

8 	Aug 2020 

10 	! Okt 2020 

11 	! Nov 2020 

Mrt 2021 

15 
	

Mrt 2021 

18 
	

Jun 2021 

19 	1 Jul 2021 

Apr 2022 

2.1 	Enkele noties ten aanzien van uit te voeren werkzaamheden 

Een aantal noties ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden kan nu al worden onderkend. 
In de verdere uitwerking van dit plan van aanpak zullen deze zaken worden betrokken. 

• De voortzetting van de Sportraad in een andere vorm dan de huidige betekent impliciet 
een aanpassing van de VWS-organisatiestructuur en is daarmee mogelijk een 
(gedeeltelijke) reorganisatie. 

• Nog afgezien van eventuele personele consequenties voor de huidige medewerkers, 
betekent dit dat daarvoor een aantal verplichte stappen in de interne besluitvorming gezet 
moeten worden (richting eigenaar, BRBV) en dat ook de medezeggenschap (OR en 
mogelijk ook DGO) op de juiste momenten betrokken moeten worden. Dit proces gaat nog 
vooraf aan de PIOFACH-activiteiten die nodig zijn voor de eventuele doorstart van een 
Sportraad 2.0 en kan vanuit OBP/ team Organisatieadvies begeleid worden. 

• Daarnaast is het belangrijk dat er vanuit OBP meegedacht wordt ook vanuit een 
organisatiekundige invalshoek hoe Sportraad 2.0 het beste gepositioneerd kan worden 
binnen VWS. 
Voor het ondersteunen van het werk wordt gebruik gemaakt van de standaard 
dienstverlening van SSC-ICT (werkplekken). Dit zal gecontinueerd moeten worden. 
Hiervoor wordt uit het centrale budget geput (reeds in voorzien). Voor het jaar 2019 
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maakt Sportraad beperkt extra kosten buiten de standaard dienstverlening. Er is geen SR 
specifieke functionaliteit (applicaties, inrichtingen) bij CIO-kern bekend. 

• Wensen op het gebied informatievoorziening lopen via OBP/CIO-Office 
(projectportfoliomanagement). Vooralsnog zijn er twee concrete wensen bekend vanuit de 
NLsportraad: (1) Geautomatiseerde ondersteuning van de administraties van commissies, 
(2) Relatiebeheer i.v.m. uitnodigingen, nieuwsbrieven en persberichten. I.h.k.v. de 
doorstart wordt er vanuit gegaan dat dit actuele wensen blijven. Het kan zijn met het oog 
op nog (minimaal) 2 jaar Sportraad dat aanvullende behoefte ontstaat. Bij SR ligt het 
initiatief om de bestaande en evt. nieuwe wensen i.s.m. CIO-Kern Informatiemanagement 
te concretiseren. 

• Op het gebied van informatieveiligheid/privacy is SR aangesloten via onze CISO/PO 
10.2.e 	1. Buiten de reguliere werkzaamheden op dat gebied ziet CIO-kern geen 
extra aandachtspunten m.b.t. verlengen Sportraad. 

2.2 Beslismomenten 

In ieder geval de volgende beslismomenten worden voorzien: 
• Buiten het project, voor het kerstreces: besluitvorming DGV over voorstel over toekomst 

raad aan minister MZS, voorgenomen besluit minister MZS (afgestemd met de raad) 
• Moment afstemmen met BZK over voorgenomen besluit (DGV) 
• Nader te bepalen momenten over inhoudelijke keuzes NLsportraad-elementen bv over 

governance, organisatie-inrichting secretariaat (DGV) 



Rol Wie Verantwoordelijkheden Bevoegdheden 
Opdrachtgever DGV 
Gedelegeerd 
Opdrachtgever 

pdBPZ/hCS 

Projectleider 
10.2.e 

Deelnemers: 

BPZ/CS Projectleiding, coordinatie aansturen 
deelprocessen en tijdige afronding 
werkzaamheden 

FEZ & FA 
dir. Sport 

Budgettaire zaken vanaf 1 april 2020 

Inhoudelijke bijdrage KB- en 
wetstraject en diverse afstemmingen 
Trekken KB- en 
wetstraject/ondersteunen Sport, 
diverse afstemmingen met BZK en J&V 

Sport 

WJZ 

10.2. 

IQ: • 
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3 Beheersplan 

3.1 Tijdbeheersing 

De doorlooptijd van het project is afhankelijk van de gekozen beleidsmatige optie: tijdelijke 
verlenging van de raad of een permanente raad. In het geval van tijdelijke verlenging eindig het 
project bij inwerkingtreding van het verlengings-KB plus het moment dat alle PIOFACH-faciliteiten 
voor tijdelijke continuering van de raad zijn geregeld. 
Bij de optie van een permanente raad eindigt het project bij inwerkingtreding van de instellingswet 
van de raad (de veronderstelling is dat dat op dat moment, circa voorjaar 2022, de PIOFACH-
faciliteiten zijn gerealiseerd). 

3.2 Geldbeheersing/ begroting 

Met de uitvoering van het project zijn in principe geen additionele kosten verbonden (dan alleen 
wanneer de inzet van een projectleider vanuit BPZ meer dan voorziene tijd vergt en er uit de flex-
pool geput moet gaan worden. 
Verlenging van de looptijd van de raad zelf kost wel geld. De bepaling van de noodzakelijke 
omvang van de daarvoor benodigde budgetten vormt onderdeel van het project. 

3.3 Kwaliteitsbeheersing 

Het resultaat is een afgerond KB- en wetstraject en realisatie van benodigde PIOFACH-faciliteiten 
voor de raad. E.e.a. dient in ieder geval te voldoen aan: 

• de wetgevingsvereisten zoals WJZ, BZK, RvS en de Staten Generaal die stellen; 
• de budgettaire kaders die FEZ stelt; 
• de behoeften van de raad/het secretariaat. 

3.4 Projectorganisatie 

De volgende organisatieverdeling wordt voorgesteld. 



1.  Nader in te vullen 
2.  
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IQ& OBP incl. 
CIO-kern 

Organisatie, bedrijfsvoering en 
personele aspecten, waaronder 
continueren I-voorzieningen (o.a. 
verlengen dienstverlening SSC-ICT, 
overdracht/eigenaarschap van data, 
dossiers en archiveren website 

Secr. 
Sportraad  

n.t.b. aanleveren te regelen 
onderwerpen en thema's 

De projectgroep zal -vooralsnog t/m maart 2020- wekelijks bijeen komen om de voortgang te 
bespreken en acties (nader) uit te zetten. 
De projectleider zal regelmatig met de eigenaar/opdrachtgever afstemmen, terugkoppelen en 
voorgestelde besluiten voor instemming voorleggen. 

3.5 Informatie en Communicatie 

Nader te bepalen 

3.6 Risicoanalyse 

De belangrijkste risico's lijken vooralsnog vooral politiek/bestuurlijk van aard. Deze analyse 
behoeft verdere werkende weg uitwerking: 

Uit het evaluatierapport blijkt o.a. de onduidelijke profilering van de huidige raad. ypima 
-,072EZEMZi 

Voor verlenging van de Sportraad (in welke vorm dan ook) is afstemming met BZK, als 
eigenaar van de Kaderwet Adviescolleges noodzakelijk. 11.1 

Dit leidt tot verlenging van de 
doorlooptijd van het KB-traject en tot mogelijke overschrijding van de looptijddatum van 1 
april. 
Er zijn signalen van kritische geluiden van de TK over de huidige raad. Dit kan meewegen 
in een oordeel van de TK over het VWS-voorstel. 
Het tijdstraject tot 1 april is uitermate krap. Alle betrokken partijen (ook BZK en AZ) 
moeten in de "meewerkstand" staan voor tijdige besluitvorming. 
In het voorjaar van 2021 zijn er TK-verkiezingen. Op dat moment zou een traject van 
permanente verlenging bij de TK liggen en a.g.v. de verkiezingen als controversieel 
kunnen worden bepaald. Evenzo geldt dat een nieuw kabinet anders tegen een Sportraad 
2.0 kan aankijken. 

RISICOANALYSESCHEMA 

Risico Risico omschrijving 	Waarschijn- Impact Maatregel 
Nr. 	 lijkheid 

3.  
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4 Slot 

Na afloop van het traject zal BPZ/CS dit traject evalueren. 
De projectgroepleden vertegenwoordigen hun directie en kunnen alle relevante informatie bij hun 
directie opslaan. De projectgroepleden zijn zelf verantwoordelijk voor kennisoverdracht naar hun 
dienst. 
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Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10.2.e 
Onderwerp: 	RE: doorstart Sportraad 2.0 
Datum: 	 maandag 9 december 2019 17:13:18 
Prioriteit: 	 Hoog 

Heren, 
Voor zover ik kan nagaan heb ik van jullie nog geen reactie mogen ontvangen op onderstaande 
uitnodiging. 
Met vriendeli'ke groet, 
TA.:7“'  
viseui.  oncernsturing 

Ministerie van VWS 
Directie Bestuurlijke en Politieke zaken 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 
re + 31 (0)700, of 06 10.2.e ...... Ep 	aminvws.n1  

kop 	een gedachte voor het milieu: 
is printen van deze mail echt nodig 
	Oorspronkelijke afspraak 	 
Van: 
Verzonden: donderdag 5 december 2019 10:20 
Aan: .  

Onderwerp: doorstart Sportraad 2.0 
Tijd: dinsdag 10 december 2019 15:00-16:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, 
Stockholm, Wenen. 
Locatie: Hoftoren, Rijnstraat 50 (minOCW), zaal 13.016 
Urgentie: Hoog 
Houd aub rekening met toegangscontrole tot pand. 
Ik zal CIBG vragen jullie aan te melden. 
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Van: 
	

10.2.e 
Aan: 
	

10.2.e 
Onderwerp: 	RE: uitnodiging start project Doorstart Sportraad 2.0 
Datum: 	dinsdag 10 december 2019 08:45:48 

Hallo p 
Dank voor se reactie. Ik wil wel een bila boeken, maar ik kan niet in jouw agenda zien wanneer 
je wel/niet beschikbaar bent. 
Zou ik toegang mogen hebben tot jouw agenda? 
Mvrgr, 

Van tt 
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 06:50 

Aan: 02, 
Onderwerp: RE: uitnodiging start project Doorstart Sportraad 2.0 
Hoi 10g, 
Wij rdifél; een bilateraaltje moeten voeren. Heb al in reactie op de agenda gemeld dat ik er 
vanmiddag niet bij kan zijn. 
Wat betreft jouw tweede vraag. Mijn werktijden zijn van maandag tot en met donderdag van 
6.20 uur tot uiterlijk 15.00 uur. Vrijdags is mijn pasdag. 
Gr, 
10.1e 

Van: 10.2.e - 	 @minvws.nl> 

Verzonden: donderdag 5 december 2019 10:20 

Aan: 10.2.e 	 @minvws.nl>; 10.2.e 	 :1@minvws.n1>; 

10.2.e 	 @minvws.nl>; 10.2.e 
@minvws.nl>;  10.2.e 	 @minvws.nl>; 10.2.e 

RNLsportraad.n1>;  10.2.e 
@minvws.nl>;  10.2.e 
	

@minvws.nl> 

Onderwerp: uitnodiging start project Doorstart Sportraad 2.0 

Urgentie: Hoog 
Dame en heren, 
Ik ga jullie zo meteen uitnodigen voor de startbijeenkomst volgende week van het project 
Doorstart Sportraad 2.0. 
Het vriendelijke doch dringende verzoek aan jullie is hier bij aan te sluiten. 
De veronderstelling is dat de eigenaar DGV het plan van aanpak binnenkort goedkeurt en dat 
directie Sport spoedig in afstemming met DGV, minister MZS en BZK/DGOO tot een gedragen 
beleidslijn over Sportraad 2.0 komt. 
Er moet op korte termijn een aantal activiteiten worden opgestart om tijdig tot een KB voor de 
verlenging te komen en om tijdig een aantal PIOFACH-zaken te regelen opdat de NLsportraad 
na 1 april 2020 zo ongestoord als mogelijk kan doorwerken. 
Deze bijeenkomst is bedoeld voor kennismaking en een eerste aanzet te geven voor de te 
verrichten werkzaamheden. 
In het geval van onverhoopt conflicterende agenda's zullen we het startgesprek bilateraal 
voeren. 
Om de voortgang in de werkzaamheden te bewaken willen (vooralsnog tot 1 april) we wekelijks 
een uurtje (of zoveel minder tijd als nodig) bijeen komen. 
Willen jullie aangeven welke dagdelen in de week niet uit komen om een wekelijks overleg te 
boeken? 
Dank alvast voor jullie medewerking. 
Met vriendeli'ke groet, mede namensl 0.2.e 

oncernsturing 
Ministerie van VWS 
Directie Bestuurlijke en Politieke zaken 
Postbus 20350 1 2500 E 1 Den Haag 

+ 31 (0)70 	!,:d' of 06 klY 
E TO7r-aminvws.n1  
km, 	een gedachte voor het milieu: 
is printen van deze mail echt nodig 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) 
woensdag 11 december 2019 13:24:54 

Hoi 

Volgende week is mijn collega I 
daarna zijn we allebei niet meer aanwezig.  

nog aanwezig 	 (aminbzk.n1), maar 

Hopelijk kunnen jullie ook genieten van een paar dagen vrij of vakantie! 

Groet, 

Van: 	 @minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 11 december 2019 11:40 
Aan: 	 @minbzk.nl> 
CC:t 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) 

Ha 

Geen dank. 
Aan de conceptreactie wordt nu door de beleidsdirectie druk geschreven. 
We hopen daarmee binnenkort naar DGOO te kunnen komen. 
Met een beetje pech gaat dat wel ergens het tweede deel van december gebeuren. 
Zijn jullie dan nog beschikbaar voor beoordeling of is het loket dan bij jullie gesloten. 

Mvrgr,1.928 

Varrl 	 Rminbzk.nl>  
Verzonden: woensdag 11 december 2019 11:29 
Aan: 	 @minvws.nl>  
Onderwerp: RE: Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) 

Hoi 19;g4 

Dank voor de stukken. Ben benieuwd naar je conceptreactie! 

Groeten, I 

Van: , 	 Rminvws.ni> 
Verzonden: dinsdag 26 november 2019 13:37 
Aan 	- 	 ---1W,1@minbzk.ni> 
Onderwerp: FW: Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) 

Hallo102 

Bijgaand ontvang je de set info die vorige week aan de TK is aangeboden in het kader van de 
voortgangsrapportage sport t.b.v. WGO op 2 december. 
In de brief is in een passage de evaluatie van de NLsportraad toegelicht. In een van de pdf's zit 
het evaluatierapport. 
Dan heb je alvast wat om je in te lezen voor wanneer later de beleidsreactie aan je wordt 
voorgelegd. 
Vanaf de 2e  week december hoop ik een tekst te kunnen hebben om met je te bespreken. 

Met vriendelijke groet, 
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10 	kil 
Adviseur oncernsturing 
Ministerie van VWS 
Directie Bestuurlijke en Politieke zaken 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 

+ 31 (0)70402i-61 of 06102,e-
402:jéM(ffimirivws.n1  

ki,„ een gedachte voor het milieu: 
is printen van deze mail echt nodig 

1>-<1 
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Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10.2.e 
Onderwerp: 	k'È:-\'iacatiebesluit sportraad 
Datum: 	 woensdag 8 januari 2020 08:27:09 

Ok, dank voor de aandacht. 

van:10.2.e 
Verzonden: woensdag 8 januari 2020 06:29 
Aan:10.2.e 	• 
Onderwerp: RE: Vacatiebesluit sportraad 
Hoi 10.2.e, 
Weet ik. Heeft nog even want het is 'maar' een ministerieel besluit. Komt goed! 
G r, 
10 2 e 

Van: 10.2.e 
	

'@rninvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 7 januari 2020 17:46 
Aan: 10.2.e 	 pminvws.nl> 
Onderwerp: Vacatiebesluit sportraad 
Hallo 10.2.e 
Vanmiddag nog even bij secretariaat sportraad geweest 1 	i01 wees mij nog op 
noodzaak om vacatiebesluit aan te passen. Heeft nu ook geldigheid tot eind 
maart. Zou jij dit kunnen oppakken? 
MvrgrOgi 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: Risico verlenging raad per april - advies O&F 
Datum: 	donderdag 16 januari 2020 11:20:43 
Bijlagen: 	jmacie002.ioq 

Ha 
Zie onderstaande punt. Graag even kort bespreken. 
Heb afspraak a.s. dinsdag geprikt. 
Mvrgr,111)K0 

Van: 	 ) 
Verzonden: donderdag 16 januari 2020 11:04 

Onderwerp: Risico verlenging raad per april - advies 08.(F 
Beste 1-9,-„-z-g, 
Zoals zojuist besproken mail ik je even met een kanttekening bij het proces van verlenging van de 
NLsportraad. Op het moment dat de raad niet formeel per 1 april verlengd is, kan de raad geen  
formele adviezen publiceren (aldus OBP en FEZ). Dat betekent dat de raad in april niet het door de 
minister gevraagde advies over de organisatie en financiering van de sport kan publiceren in april, 
zoals met de minister afgesproken bij de aanbieding van het Brancherapport Sport op 6 november jl. 
De minister heeft, samen met de voorzitter van NOC*NSF (mede aanvrager van het advies) met 
klem gevraagd om een advies in april. Dan is het advies nog op tijd voor verkiezingsprogramma's en 
de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF. Aan deze wens kan de NLsportraad dus geen gevolg 
geven als de raad niet formeel is verlengd per 1 april. 
Hartelijke groet, 

211 



Doc. 12 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	200123 Wijzbesl.verlengingtermijmNed.Sportraad.v3 
Datum: 	donderdag 30 januari 2020 12:41:07 
Bijlagen: 	200123 Wijzbesl.verlengingtermijn.Ned.Sportraad.v3.docx 

Hallo 4.q-g2„ 

Bijgaand een bijgestelde versie KB, waarin de bredere taakopvatting is opgenomen. 
Graag verneem ik spoedig 
Met vriendelijke groet, 
10121:04kk  S4P 
'Adviseur Concernsturing 
Ministerie van VWS 
Directie Bestuurlijke en Politieke zaken 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 

+ 31 (0)70 0:2 ê:L.A of 06102,é.,  
E7 	minvws.n1  

een gedachte voor het milieu: 
is printen van deze mail echt nodig 

van je of er toch een tweede KB nodig is waarin de benoeming van leden is opgenomen. 
Onze jurist was in ieder geval van mening dat een tweede KB niet nodig zou zijn. 



NLsportraad.nk 

Pminvws.nk 
Rminvws.n1>; 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: 200121 beleidsreactie evaluatie NLsportraad - versie ter afstemming.vll 
Datum: 	 donderdag 23 januari 2020 10:58:35 

Ja, terecht. Ik heb Sport gevraagd een nota van toelichting te formuleren (zo iets zat ook achter 
het instellings-KB van 2016). 

van: 10.2.e 
Verzonden: donderdag 23 januari 2020 10:53 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: RE: 200121 beleidsreactie evaluatie NLsportraad - versie ter afstemming.vll 
Tsja. Als je het in de beleidsreactie aan de TK meldt moet je het direct (ook voor de komende 
twee jaar) meenemen. 

Van: 10.2.e 
	

Rminvws.nl>  
Verzonden: donderdag 23 januari 2020 10:49 
Aan: 10.2.e Rminvws.nl> 
Onderwerp: RE: 200121 beleidsreactie evaluatie NLsportraad - versie ter afstemming.vll 
Ha !,,°,1, 
Dank. Dit is wel een relevante toevoeging! 
Mvrgr, 10:2'é 
Van: 10.2.e 	 1@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 23 januari 2020 10:44 

Aan:10.2.e 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: 200121 beleidsreactie evaluatie NLsportraad - versie ter afstemming.vll 
Hoi 10.2,e, 
Voordat ik het pand ga verlaten voor een vergadering in Leiden hierbij een aangepast 
exemplaar van het besluitje tot wijziging van het instellingsbesluit van de Ned. Sportraad. 
Hierin is in artikel 3 tevens de taakverbreding van de raad opgenomen. 
Goed weekend gewenst! 
Gr, 19.2.4 

van: 10.2,e 
Verzonden: woensdag 22 januari 2020 10:37 

Aan: 	 Pminvws.n1>; 

Rminvws.nl>  

Rminvws.nk 
	

(Ominvws.nl>; 
Rminvws.nl> 

Onderwerp: 200121 beleidsreactie evaluatie NLsportraad - versie ter afstemming.vll 
Dame en heren, 
Bijgaand ontvangen jullie de beleidsreactie op de evaluatie NLsportraad. 
Dit stuk is met de minister afgestemd, maar nog niet in de Ministerraad behandeld geweest. 
Momenteel ligt het voor reactie bij de raad en bij BZK/DGOO voor beoordeling. 
Het is derhalve vertrouwelijk en hierbij het verzoek om het niet verder te verspreiden. 
De boodschap is dat we in ieder geval door gaan met de raad. 
En dus dat we nu zaken in gang kunnen gaan zetten om te zorgen dat de raad vanaf 1 april zo 
ongestoord als mogelijk zijn werk kan blijven doen. 
Onze eerstvolgende bijeenkomst is eerst over een dikke week, maar niets hoeft jullie in de weg 
te staan om nu alvast activiteiten op te starten die jullie denken dat nodig is om ongestoorde 
voortgang voor de raad te waarborgen. 
M vrg rl-gge en 102 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	200123 Wijzbesl.vedengingtermijn.Ned.Sportraad.v3 
Datum: 	 donderdag 30 januari 2020 12:41:07 
Bijlagen: 	 200123 Wijzbesl.verlengingtermijn.Ned.Soortraad.v3.docx 

Hallo mom 
Bijgaand een bijgestelde versie KB, waarin de bredere taakopvatting is opgenomen. 
Graag verneem ik spoedig 
Met vriendelrke groet, 
TOTZW 
AdVisaufroncernsturing 
Ministerie van VWS 
Directie Bestuurlijke en Politieke zaken 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 

+ 31 (0)70 	 ,,ij of 06 C)Zè -1 
E 	 Ca~minvws.nl  

een gedachte voor het milieu: 
is printen van deze mail echt nodig 

van je of er toch een tweede KB nodig is waarin de benoeming van leden is opgenomen. 
Onze jurist was in ieder geval van mening dat een tweede KB niet nodig zou zijn. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

1i  

13 
RE: beleidsreactie evaluatie NLsportraad 
woensdag 29 januari 2020 10:41:00 
Nota van Toelichting bij KB NLsportraad 200129.docx 

Hallo 	en 10.2.e`], 

Ik ben 1C f- 	een collega van10:2:e 	. Ik hou me net als hij vanuit 
Concernsturing bezig met de NLsportraad. 
In zijn afwezigheid mail ik jullie de concept-nota van toelichting. Deze kan meegenomen 
worden voor het overleg van morgen over het beleidsadvies tav de NLsportraad. 

Bij het overleg van morgen is 102 overigens wel gewoon aanwezig. 

Tot dan! 

Vriendelijke groet, 

1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Adviseur Concernsturing  1  Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Mobiel: Océ* 	E mail 	 Caminvws.n1  

Van: 	 @minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 22 januari 2020 11:28 

@minbzk.nl> 
@minvws.nl> 

Onderwerp: RE: beleidsreactie evaluatie NLsportraad 

Hallo 	 „ • 

Dank voor de mail. 
Laat 1  Q 2iél a.u.b. maar laten weten hoe hij het proces wil doorlopen. 
Gelet op liet tijdpad naar einde huidige termijn sportraad van 31 maart, zit er wel enige druk op 
het proces (waarbij jullie natuurlijk gewoon jullie werk moeten kunnen doen). 

Mvrg r, 142. 

Van: 	 Rrnt ribzk.nl> 
Verzonden: woensdag 22 januari 2020 11:26 
Aan. Pl 	 WARminvws.nl> 
Onderwerp: RE: beleidsreactie evaluatie NLsportraad 

H 

Mijn collega 	 neemt contact met je op over onderstaande. 
Vanwege mijn .etac ering naar justitie en opleidingsdag ben ik deze week moeilijk bereikbaar. 

Groeten, 

9 "  _ 
beleidsmedewerker Organisatiebeleid 
Niet werkzaam op maandagen in even weken 
Dinsdagen en woensdagen werk ik voor het ministerie van Justitie en Veiligheid 

Directie Ambtenaar & Organisatie 
Directoraat-Generaal Overheidsorganisatie 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Aan: 
CC: 
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Turfmarkt 1471 2511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 

T 06 
(ffiminbzk.n1 

Meer lezen over zbo's? Bekijk dan nu het verzelfstandigingsplaza! 

Van:1 	 Pminvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 21 januari 2020 15:00 
Aan 1, 	 r@minbzk.nl> 
CC 10 	 I Rminvws.nl> 
Onderwerp: beleidsreactie evaluatie NLsportraad 

Hallo 10.2.e, 

In het verlengde van mijn eerdere mail vanmiddag. 
Ik word ingehaald door de actualiteit. 
Bijgaand ontvang je de beleidsreactie voor de sportraad. 
Wil je a.u.b. aangeven hoe je het proces verder ziet: mondelinge toelichting door ons voor jouw 
beoordeling of alleen toelichting op jullie beoordeling? 
Ter zake zouden we graag binnenkort een afspraak met je prikken. 
Dank alvast. 

Met vriendelrke groet, 
1,10Ï2' 
AdViseur Concernsturing 
Ministerie van VWS 
Directie Bestuurlijke en Politieke zaken 
Postbus 20350 1 2500 EJ I Den Haag 

+ 31 (0)70 10" 	of 06 10.2.e 
H1 2'e  minvws.n1  

ba, 	een gedachte voor het milieu: 
is printen van deze mail echt nodig 



Van: 
Aan: 

Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 

gesprek met BZK/DGOO over beleidsreactie/MvT sportraad 
donderdag 30 januari 2020 12:52:43 

Doc. 19 

Hallo, 
Zoals toegezegd, bijgaand toelichting van het overleg dat we vanmorgen met DGOO hadden. 
BZK had vooral wat vragen over de memorie van toelichting bij het KB. 
Zaken die eigenlijk ook al, maar soms iets minder expliciet, in de beleidsreactie stonden. 
11.1 
Directie Sport gaat de tekst van de MvT nu aanvullen, opdat we asap met een aangepast 
voorstel naar BZK kunnen. 
De tekstwijzigingen zijn ontleend aan de tekst van de beleidsreactie 11.1 7,Lta 

Omdat minBZK mede moet ondertekenen zal DGOO het concept met hem afstemmen. En dat is 
een stap die we in de planning niet hadden voorzien. 
Tijdpad richting CWIZO hebben we nogmaals onderstreept. 
Sport en wij zullen druk op de ketel blijven houden richting DGOO. 
Wordt vervolgd. 
Met vriendelijke groet, 
10.2.e  
Adviseur concernsturing 
Ministerie van VWS 
Directie Bestuurlijke en Politieke zaken 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 

+ 31 (0)70 to:vég of 06144 „ 
1U -2fe4minvws.n1  

een gedachte voor het milieu: 
is printen van deze mail echt nodig 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: voorstel sportraad 
Datum: 	 woensdag 5 februari 2020 08:48:17 

Dank. Ik hoop dat het denken niet te veel van jouw nachtrust heeft gevergd. (1) 
Ik neem dit mee. 
Mvrgr, 

Van: 
Verzonden: woensdag 5 februari 2020 06:37 
Aan: 
Onderwerp: RE: voorstel sportraad 
Mogge 1024 
Lag vannacht er even aan te denken dat de voordracht van het besluitje mede namens de 
Minister van BZK moet 'gebeuren'. Hierbij aangepast exemplaar waarin dat nu is opgenomen. 
Heb de nota van toelichting gelezen. 11.1 	 Wel staat in het stuk een aantal keren 
`NLsportraad' terwijl in de eerste volzin al is aangegeven dat de NIsportraad in het stuk verder 
wordt aangeduid als 'raad'. 
Gr, 
rotza 

van:10.2.e 
Verzonden: donderdag 30 januari 2020 16:36 
Aan: 10.?4e, 	 (minvws.n1>; 

Pminvws.nl> 	 Pminvws.nl>, 
Rminvws.nl> 

Onderwerp: FW: voorstel sportraad 
Dame, heren, 
Ter info. 
Het materiaal is bij BZK gedeponeerd. 
Ik zal begin volgende week al aan de lijn gaan hangen bij BZK over hoe de vlag er bij hangt 
(zodat ik hopelijk tijdens het PO iets van actualiteit kan melden). 
Mvrgr, 10 2té 
Van:1 
Verzonden: donderdag 30 januari 2020 16:35 
Aan: I 	 Rminbzk.nl> 
Onderwerp: voorstel sportraad 
HalloWg 
Dank -V'OO7 ons overleg vanmorgen. 
Naar aanleiding van jouw opmerkingen hebben we de tekst van de MvT verder uitgebreid, 
gebaseerd op hetgeen in de beleidsreactie is opgenomen. 
E.e.a. is in bijgaande versie verwerkt. 
Tevens bijgevoegd de bijgewerkte versie van het KB. 
Zoals aangegeven, streven we er naar de CWIZO van 18 februari te halen. 
Halen we dat niet, dan komt de minister in de problemen met te ontvangen adviezen van de 
Raad. 

Het he pt mij dan ais ik kan aangeven waar het voorstel zich op dat moment bevindt. 
Ik stel het op prijs als je mij van de voortgang op de hoogte wil houden. 
Mocht je in het proces van afstemming binnen BZK knelpunten ervaren, stellen we het op prijs 
om dat zo spoedig mogelijk te mogen vernemen opdat we kunnen bezien hoe daar mee om te 
gaan. 
Dank alvast voor jouw medewerking. 
Heb je nadere vragen of heb je opmerkingen, dan hoor ik graag van je. 
Met vriendelrke groet, 

Rminvws.nl> 

1/meur oncernsturing 
Ministerie van VWS 
Directie Bestuurlijke en Politieke zaken 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1  Den Haag 

+ 31 (0)70Éi# 	of 06 
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IE 	(minvws.n1 

kITA een gedachte voor het milieu: 
is printen van deze mail echt nodig 
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Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10,2;é'' 
ce 	10.2e `  _ ... 	. 	_ . 
Onderwerp: 	FW: Aanleveren stukken NLsportraad CWIZO 18 februari 
Datum: 	maandag 10 februari 2020 13:33:15 
Bijlagen: 	040220 aanbieding Sportraad CWIZO.pdf 

beleidsreactie evaluatie NLsportraad.docx  
wijzigingsbesluit NLsoortraad.docx  

Ha 10:2è j, 

Bijgaand ontvang je de stukken zoals we die vandaag bij het CWIZO-secretariaat hebben 
aangeleverd. 
Afgelopen vrijdag heeft 10.2.è 	1 overeenstemming bereikt met 10 2 e . . 	over 
de inhoud van het voorstel. 
Dat is erg prettig. 
Wij hebben e.e.a. conform het overleg aangepast (in KB beperkte scope voor de raad tot april 
2022). 
In het CWIZO formulier geven we nu aan dat er ambtelijke overeenstemming is met BZK en dat 
we nu de politieke instemming zoeken in het tijdpad naar de CWIZO van 18/2. 
Ik neem aan dat jullie e.e.a. afstemmen met jullie CWIZO-vertegenwoordiger. 
Mogelijk dat onze DGV nog contact opneemt met DGOO om de afspraken en het traject richting 
de CWIZO van 18/2 te bevestigen. 
Dank alvast voor jullie inzet om het voorstel ook nog tijdig van een instemming van mBZK 
voorzien te krijgen. 
Als je ergens een "hobbel" ziet, laat het ons a.u.b. weten. 

Met vriendelijke groet, 
OIffitWP-4] 

Adviseur C,oncernsturing 
Ministerie van VWS 
Directie Bestuurlijke en Politieke zaken 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 

+ 31 (0)70 10 2_6 1  of 06 10.2e 
- (aminvws.n1  

hp,, een gedachte voor het milieu: 
is printen van deze mail echt nodig 

Van: 10.2.é  
Verzonden: maandag 10 februari 2020 11:24 
Aan: 10.2.e"i"smi—: @minszw.nl> 

cc: 1°2.2a111111111~1111~~  @minvws.nl>; 	@minocw.nl; 
10.2.e 1111~@mirivws.d>11/~/~~111@minvws nl>; 
10.2.e 'IMIREMEN@minvws.nl> 
Onderwerp: Aanleveren stukken NLsportraad CWIZO 18 februari 

Hallo .19WO, 

Hierbij de stukken voor de verlenging van de termijn van de NLsportraad voor het CWIZO van 
18 februari. 

Groet, 
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ME 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Adviseur Concernsturing I Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken 
Parnassusplein 5 t 2511 VX I Den Haag 
Mobiel: 06-EIMEt E-mail: 	aminvws.n1  



Van: 
Aan: 
Cc: 

minvws.nl> 

minvws.nl> 

Rminvws.n1>:,  10.2.e - 
@minvws.nl>, 	.e 

Doc. 25 

Onderwerp: 	FW: 
Datum: 	dinsdag 11 februari 2020 14:48:00 
Bijlagen: 	CWIZO 01 - aaenda 20200218.doc 

Hallo, 

Bijgevoegd de agenda van de CWIZO van volgende week. 

Groet, 

van:10.2.e 
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 14:43 
Aan: 102.e 	 @minvws.nl>, 
Onderwerp: FW: 

Van: 10,2; 1@minvws.nl> 

Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 14:41 
Aan: 10.2.e 

Rminvws.nl>,1 

1Rminvws.nl>1 10 
Rminvws.ni>;10L: 

Onderwerp: 

Beste allen, 

Hierbij ter info de Cwizo agenda van 18-2. 

Met vriendelijke groet, 

10,2.e 

10 2 e 
Adviseur Bestuurlijke en Politieke Zaken 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 Ei 1 Den Haag 

M +31-610 	', : 1 Ig@minvws.n1  

@minvws.n1>;10.2.e 

Rminvws.n1>;  10.2è 
@minvws.nl> 



10.2.e 	1@minvws.n1) en 
Caminvws.n1) 

2020021óci&go  01 

Commissie Werk, Werk, Inkomen, Zorg en Onderwijs 

Marjan Hammersma (SG OCW) 
Dinsdag 18 februari van 09.00 - 10:30 uur 
Ministerie van OCW, 05.003 

Contactpersonen: 

T 6-Ipx- 
cwizo(aminszw.n1  

T 
cwizomin6cw.al  

Agenda 

Omschrijving 

Voorzitter 

Vergaderdatum en -tijd 

Locatie 

1. Opening, mededelingen, inventarisatie hamerstukken 	 09.00 

2. Concept-besluitenlijst van 4 februari 2020 
	

09.00 - 09.05 

buiten reikwijdte verzoek 

4. Verlenging termijn NLsportraad 
Departement: VWS 
Dossierhouders: 	.-b' 	(06 
19,g. 	(06-;( 

	
49, 

09.10 - 09.15 

De NLsportraad is ingesteld tot 1 april 2020. Het voornemen is om de periode van de 
raad eenmalig te verlengen met twee jaar en gelijktijdig het traject in gang te zetten om 
uiterlijk 1 april 2022 de positie van de raad wettelijk te kunnen hebben verankerd. 

buiten reikwijdte verzoek; pagina 2 en 3 verwijdert i.v.m. buiten reikwijdtë Verzoek 

• 

Pagina 1 van 3 



@NLsportraad.nl> 
minvws.nl> 
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10 :27 

Van: 	 10.2.e 
Verzonden: 	 dinsdag 11 februari 2020 15:27 
Aan: 	 10.2.e 
CC: 	 10.2.e 
Onderwerp: 	 RE: NL Sportraad 

Ja, regelen we. 10.2.e 	is vandaag niet in huis. 

van:10.2.e 
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 15:21 
Aan:10.2.e 
cc:10.2.e 
Onderwerp: RE: NL Sportraad 
Hoi 10.2.e, 
Daarvoor verwijs ik je graag even door naar projectleider2 e 	1 van concernsturing of 10 

van WJZ. 
11.1 
©10.2.e 	 gaarne verzoek concept-KB NLsportraad aan 10.2.ete sturen zodat de aanstelling van de 
voorzitter kan doorlopen. 
Groet, 
10.2.e 

van:10.2.e 
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 15:10 
Aan:10.2.e 
cc:10.2.e 
Onderwerp: RE: NL Sportraad 
hallo 10.2.e , omdat er zoveel misgaat met commissieleden bij P-Direkt heeft P-Direkt sinds 
1 januari jl. een nieuw team ingesteld voor deze Bijzondere groep mensen. 
Alle aanstellingen en wijzigingen worden door dat team opgepakt worden. 
En alle wijzigingen hieromtrent worden (vooralsnog) door mij doorgegeven. 
Als je de nieuwe einddatum hebt voor mij dan zal ik een wijziging insturen. 
Er vindt vanaf 1 januari ook een bijzondere interne controle plaats bij P-Direkt op het 
aanwezig zijn van brondocumenten t.b.v. commissieleden. 
Daarom ontvang ik het ondertekende besluit graag z.s.m. 
Omdat je deze nu nog niet hebt vraag ik je alvast een concept mee te sturen bij de nieuwe datum? 
Met vriendelijke groet, 
10.2.0 

HR-ondersteuner 
Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel 
afdeling Personeel&Organisatie / team Uitvoering 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 12511 VX I Den Haag I gebouw A etage 15 I Secretariaat A15.22 
Postbus 20350 12500 Ei Den Haag 
T + M: +31 (o)7o10.2.e 
>11' 10.2.e @minvws.ni  dienstpostbus :10.2.e 

van:10.2.e 
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 15:00 
Aan:10.2.e 	 Pnninvws.nk 	 minvws.nl> 
Onderwerp: RE: NL Sportraad 
Beste i9, 
Het Koninklijk Besluit voor verlenging van de NLsportraad en een verlengd vacatiebesluit zijn in voorbereiding. 
Of dat op tijd is gepubliceerd is de vraag (voor concernsturing/WJZ). 
In P-direkt staat al een taak voor mij klaar sinds 1 februari (beoordelen volgend dienstverband). 
Mijn vraag is of ik het dienstverband mag verlengen. Het KB treedt sowieso met terugwerkende kracht in werking, 
en anders verdwijnt mg  	uit het systeem denk ik. 
Hartelijke groet, 
Igg»71- 

minvws.nl> 

Caminvws.n1 

@NLsportraad.nl> 
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van:10.2.e 	 minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 14:40 
Aan: 10.2.e 	 minvws.nl> 
cc:10.2.e 
Onderwerp: RE: NL Sportraad 
hoi 10.2.e wat wil je precies weten? 
De NL Sportraad heeft inderdaad 1 commissielid (voorzitter) de heer 102 	. Zijn termijn loopt af op 1 april 
2020 
tenzij de directie een nieuwe termijn heeft afgesproken middels een herbenoeming via plaatsing in de 
staatscourant. 
Die heb ik nog niet gezien voor de heer 
@102V.1: komt er een verlenging? zo ja, kan jij dan zorgen dat ik het herbenoemingsbesluit ook ontvang? 
Via P-Direkt kun je zelf de nieuwe termijn aangeven. Dit kun je ook via mij doen als je mij de juiste info bezorgt. 
Dan zal ik een taak voor je laten klaarzetten in P-Direkt. 
10g;e1, een commissielid is geen extern medewerker, omdat er wel een vergoeding wordt uitbetaald maandelijks. 
Bij externen gebeurt dat niet. Een commissielid is echter geen 'gewone werknemer' maar een lid/voorzitter wordt 
benoemd door de minister en deze benoemingen worden geplaatst in de staatscourant. 
Weet jij zo voldoende,10.2;61? 
Groetjes, 

HR-ondersteuner 
Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel 
afdeling Personeel&Organisatie / team Uitvoering 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 12511 VX I Den Haag I gebouw A etage 15 I Secretariaat A15.22 
Postbus 20350 12500 Ei Den Haag 
T+ M: +31 (0)701'0.2.e 
rZ 10.2.e 2minvws.n1  dienstpostbus 	 @minvws.n1  

ONLsportraad.nI> 

van:10.2.e 
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 14:25 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: FW: NL Sportraad 
11.1 

@minvws.nl> 

@minvws.nl> 

9 E 
van:10.2.e 	fis 	 @minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 14:24 
Aan: 10.2.e 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: NL Sportraad 
Zijn niet echt extern. Hij heeft een dienstverband voor 7,2 uur. Alleen de aanstelling is anders als bij een reguliere 
medewerker. Maar daar kan 10.2.éalles over vertellen aan je C. 

van:10.2.e 	 @minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 14:20 
Aan: 10.2.e @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: NL Sportraad 
Oke dus alle cieleden staan in p direkt maar zijn dan wel extern. Daarom krijgt 10.2.e 
melding dat zijn dienstverband bijna afloopt.11.1 

Van: Ir 	• ; 	 @minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 14:17 
Aan: nl- 	 @minvws.nl>  

ook iedere keer die 

Onderwerp: RE: NL Sportraad 
Ja, staat in het overzicht C. Zijn dienstverband loopt inderdaad tot 1-4-2020. Maar is geen regulier 
dienstverband. Gaat op de manier a la commissieleden. Dit doet pm altijd. 
Van: MOM 	 @minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 14:07 
Aan:10.2.e 	4*»*.  #52~«~@minvws.nl>  
Onderwerp: RE: NL Sportraad 
Yep dat laatste, we gaan even kijken naar de autorisaties e.d. en wat ik zei die voorzitter moeten we even 
duidelijkheid over krijgen? Had je daar nog naar gekeken? 
Dank! 

2 
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Groet, 
10.2.e 

Van: 10.2.e 	 Ominvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 14:02 
Aan: 10.2.e 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: NL Sportraad 
Hey 10.2.e 
Hierbij de was/wordt lijst van de NL Sportraad. 
Eigenlijk heb je voor deze toch geen was/wordt nodig omdat ze op de bestaande manier doorgaan? 
Er komt geen reorganisatie... 
Of is het handig qua medewerkers voor je? C) 
Met vriendelijke groet, 

10.2. 
HR-Ondersteuner 
Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel 
afdeling P&O 1 team HR-ondersteuning 

: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 115-e etage 
Postbus 203501 2500 Ei 

: 070192.,_ 
102.é = (ffiminvws.nl 

3 
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Van: 
Aan: 	 10 2:e 
Onderwerp: 	r\IV: Vráág voortzetting NLsportraad 
Datum: 	dinsdag 28 juli 2020 07:08:32 
Bijlagen: 	200210 WijzbesLverlengingtermijn.Ned.Soortraad.olattetekst.v7.docx 

En nog een. 

Van. :41:'7"-  
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 09:29 
Aan: 

cc: 10.2.e 
Onderwerp: Vraag voortzetting NLsportraad 
Beste 10.2.e , 
Mijn naam is 10.2.e 	en ik ben werkzaam bij de afdeling Concernsturing (directie BPZ). 
Een van mijn accounts is de NLsportraad en daarover heb ik geregeld contact met jouw collega 
10.2.e 
Nu is het zo dat we voor de NLsportraad druk bezig zijn met het (tijdelijk) verlengen van hun 
werkzaamheden. 
Ik zou hierover graag even over afstemmen met 	, alleen is hij volgens mij sinds 
gisteren afwezig. 
Weet jij toevallig wanneer hij weer op kantoor verwacht wordt? En zou jij eventueel (bij 
afwezigheid van10-Zekl) kunnen meekijken? 
Het is namelijk zo at voor de het verlengen van de termijn van de NLsportraad een KB 
gepubliceerd moet worden. Deze had 1Q2ie '71 al opgesteld, alleen is daar gisteren iets aan 
gewijzigd. 
Ik zou hierover graag even met jullie afstemmen. 
De achtergrond van de wijziging is als volgt: 
In het KB werd naast de termijn (van 4 naar 6 jaar), de vervaldatum (van 1 april 2020 naar 1 
april 2022) en de benoeming van een aantal nieuwe leden, ook de taakstelling uitgebreid. 
In het oorspronkelijke instellingsbesluit stond In artikel 3 dat de raad adviseert over het beleid 
ten aanzien van sportevenementen. 
Later is dit aangepast naar adviseren over 'het beleid ten aanzien van sportevenementen en het 
raakvlak tussen maatschappelijke vraagstukken en de sport.' 
BZK (als hoeder van de Kaderwet adviescolleges) stelt dat op grond van artikel 5 van de 
Kaderwet adviescolleges de taakstelling bij een tijdelijke verlening niet kan worden uitgebreid 
(want tijdelijke verlenging kan alleen bij advisering over 'in de tijd beperkte vraagstukken'). 
Hierdoor hebben wij de taakuitbreiding uit het KB gehaald, waardoor de taakstelling blijft zoals 
hij was (adviseren over het beleid ten aanzien van sportevenementen). 
Het bijgevoegde KB is zoals hij nu is. Zouden jullie hier een blik op kunnen werpen? 
Ik hoor het graag. Als het handig is om even te bellen of om langs te lopen, dan is dat uiteraard 
geen probleem. 
Groet, 

-2- 
1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Adviseur Concernsturing  1  Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Mobiel: 06 	 E-mail' 	(aminvws.n1  



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: sportraad 
woensdag 12 februari 2020 10:33:34 

Met vriendelrke groet, 

viseur oncernsturing 
Ministerie van VWS 
Directie Bestuurlijke en Politieke zaken 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 

+ 31 (0)70 M,  of 06 	-:‘-1 
minvws.nl  
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Dank voor het goede bericht. 
Ik begreep van10:2;&1 dat jij verlof had. Met hem heb ik ook al even contact gehad. 

Van: 	 @minbzk.nl> 
Verzonden: woensdag 12 februari 2020 09:27 
Aan: 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: sportraad 

Hoi 10.2.é, 

Ik lever vanuit ons een positief advies aan voor de CWIZO, zij het onder voorbehoud van 
akkoord van Knops, dat we nog niet hebben. Uiteraard doen we het ook de lijn in naar Knops 
met een positief advies. 

Met vriendelijke groet, 

102 

Directie Ambtenaar & Organisatie 
Directoraat-generaal Overheidsorganisatie 
Ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1 Etage Zuid 10 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 

TO6- 

Van: 	 1@minvws.nl>  
Verzonden: woensdag 12 februari 2020 09:00 
Aan: rpgr 	Rminbzk nl> 
Onderwerp: sportraad 

Telefonisch krijg ik je niet te pakken, dus maar even op deze manier. 
Ik moet vanmorgen mijn dgV informeren over de stand van zaken. 
Zijn er wat BZK betreft nog bijzonderheden te verwachten? 
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hA een gedachte voor het milieu: 
is printen van deze mail echt nodig 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

annotatie CWIZO over verlenging NLsportraad 
donderdag 13 februari 2020 15:53:29 
Annotatie CWIZO verlenging NLsoortraad.docx 

Hallo, 

Bijgevoegd de annotatie bij het agendapunt 4. van de CWIZO van 18 februari over 'Verlenging 
termijn NLsportraad'. 

Met vriendelijke groet, 

10 

10 e 
l'Llidtópsport, integriteit & internationaal 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Sport 

Parnassusplein 5 / Postbus 20350; 2500 EJ Den Haag 
070 -10.2'.e 	/ 06 - 40 21 	/ 10 2 e 	1 (a~minvws.nl 



Van: 
Aan: 
Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 

RE: Knops is akkoord met verlenging sportraad 
maandag 17 februari 2020 12:35:22 

Doc. 33 

Goed nieuws!! 
Dank je. 

Mvrgr, 

Van: 10.2. 	 @ minbzk nl> 
Verzonden: maandag 17 februari 2020 12:19 
Aan: 10.2.e 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: Knops is akkoord met verlenging sportraad 

Hoi10.2.e 

Knops is zonder opmerkingen akkoord gegaan met de verlenging van de sportraad. Wij geven 
dat nog mee aan onze vertegenwoordiger in de CWIZO. 

Met vriendelijke groet, 

Directie Ambtenaar & Organisatie 
Directoraat-generaal Overheidsorganisatie 
Ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1 Etage Zuid 10 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 

T 06 - 



Van: 
Aan: 

Doc. 34 

Onderwerp: 	even vieren! 10uur Petit Cafe 
Datum: 
	

dinsdag 18 februari 2020 09:23:09 

Dames, heren, 
De CWIZO heeft het voorstel Sportraad zojuist tot hamerstuk verklaard. 
We kunnen dus door naar de MR. 
Dit kleine, maar wel belangrijke, succes moeten we even vieren. 
Wij zorgen voor koffie met koek o.i.d. in het petit cafe. 
Je bent van harte uitgenodigd. 
Zie je om 10u beneden. 
Met vriend, groet, 2,"-vpsw-gsnk; 

viseur Concernsturing 
Ministerie van VWS 
Directie Bestuurlijke en Politieke zaken 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 

+ 31 (0)70 agtil  of 06 
H 	@minvws.n1  
kip 	een gedachte voor het milieu: 
is printen van deze mail echt nodig 
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Van: 
Aan: 	 10.2:e 
Cc: 	10:2:é 
Onderwerp: 	RE: 1:/Oorstel NLsportraad hamerstuk in CWIZO 
Datum: 	 woensdag 19 februari 2020 08:21:59 

Mooi zo, dank! 

Van: 10.2.e 	 1(Mminvws.nl>  
Datum: dinsdag 18 feb. 2020 4:17 PM 
Aan: Berg, A. (Angelique) 	tráninvws.nl> 
Kopie:  minvws.nl> , 

@minvws.nl> 
Onderwerp: voorstel NLsportraad hamerstuk in CWIZO 

Hallo Angelique, 

Ter info. 

Vanmorgen hebben Sport en ik bij de CWIZO vernomen dat het VWS-voorstel tot hamerstuk is 
verklaard. 
Dat was goed nieuws. 
We gaan nu door naar het traject van de MR van 6 maart. 
Het secretariaat van de raad hebben we uiteraard ook geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

d'itSétir Concernsturing 
Ministerie van VWS 
Directie Bestuurlijke en Politieke zaken 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 

+ 31 (0)70 	of 06 10:2-  • 
0 2.! 	minvws.n1  

kop 	een gedachte voor het milieu: 
is printen van deze mail echt nodig 

Berg, A. (Angeliaue) 

aminvws.ni>  0.2.e 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Sportraad 
woensdag 4 maart 2020 14:54:28 

Ja, dat laatste is met name van belang waar het hier gaat om het aanbieden van de 
beleidsreactie op de evaluatie aan EK/TK, waaraan toegevoegd het concept KB. 

Mvrgr,10.24 

Van: 10.2.e 	 1@minbzk.nl> 
Verzonden: woensdag 4 maart 2020 14:50 
Aan: 10.2.e 	 @minvws nl> 

Onderwerp: Sportraad 

H01102, even nagevraagd. Bij medeondertekening kunnen dergelijke voordrachten mede 
namens gestuurd worden. BZK ondertekent dan alleen het KB, niet de voordrachten etc. 
Overigens veronderstelt 'mede namens' wel dat mBZK instemt met de verzending. Ik ga 
nog even uitzoeken hoe ik dat laatste moet regelen. 

Met vriendelijke groet, 

Directie Ambtenaar & Organisatie 
Directoraat-generaal Overheidsorganisatie 
Ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1 Etage Zuid 10 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 

T 06 -1:9:„g* 
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Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10.2e 
Onderwerp: 	Aanhiedingsbrief voorhangprocedure NLsportraad 
Datum: 	 woensdag 4 maart 2020 09:25:00 
Bijlagen: 	 Aanbiedingsbrief voorhanaprocedure.docx 

Hallo 10.2.e 

Ben jij misschien in de gelegenheid om even mee te lezen met de aanbiedingsbrief bij de 
voorhangprocedure voor de NLsportraad? 
Zou erg fijn zijn. Altijd bereid om even langs te lopen ook;) 

Groet, 
10.2.e 

10:ktrrákatti 1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Adviseur Concernsturing 1 Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken 
Parnassuspleii 	) 511 VX 1 Den Haag 
Mobiel: 06 10.2.e 	1  E-mail: 	Caminvws.n1  
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Van: 	 10,2.e 
Aan: 	 102 É_ 
Onderwerp: 	 S: Voorhang verlengmg 'instellingstermijn NLsportraad 
Datum: 	 maandag 16 maart 2020 11:04:16 
Bijlagen: 	 S-202998EK A.docx 

S-202998TK A.docx 
S-202998TK B.docx 

Voor het geval je m nog niet had gehad. 
mvrgr,10.2.e 
van: 10.2.e 
Verzonden: maandag 16 maart 2020 10:55 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: FW: S: Voorhang verlenging instellingstermijn NLsportraad 
Top!! 
van: 10.2.e 	 @minvws.nl> 
Verzonden: maandag 16 maart 2020 10:33 
Aan: 10.2.e 	 (minvws.nl>, 10.2.e 

Rminvws.n1>; 10.2.e 	 @minvws.nl>; 10.2.e 
@minvws.nl>; 10.2.e 	 minvws.n1>; 10.2.e 

Rminvws.nl>10.2.e 	 @minvws.nl>; 10.2.e 
@minvws.nl>; 10.2.e 	 Rminvws.n1>;  10.2.e 

APminvws.nl> 
Onderwerp: FW: S: Voorhang verlenging instellingstermijn NLsportraad 

van: 10.2.e 	 1Pminvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 17:08 
Onderwerp: S: Voorhang verlenging instellingstermijn NLsportraad 
Brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer, 
Onderwerp: Voorhang verlenging instellingstermijn Nlsportraad, 
Verzonden d.d. 13 maart 2020. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 El Den Haag 

De Voorzitter van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20017 
2500 EA DEN HAAG 

Datum 	13 maart 2020 
Betreft 	Voorhang verlenging instellingstermijn NLsportraad 

Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 

www.rijksoverheid.ni  

Kenmerk 
1660370-202998-S 

Bijlage(n) 
1 

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

Geachte voorzitter, 

Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit, houdende de verlenging van de 
instellingstermijn van de NLsportraad tot 1 april 2022. Voor de inhoud van het 
ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting. 

De voorlegging geschiedt ter uitvoering van de voorhangprocedure conform artikel 
5, tweede lid, van de Kaderwet Adviescolleges en biedt uw Kamer de mogelijkheid 
zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het zal worden vastgesteld. 
Vaststelling geschiedt niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan 
beide Kamers der Staten-Generaal is voorgelegd. 

Bij vaststelling van het besluit zal dit terugwerken tot en met 1 april 2020. 

Het ontwerpbesluit is eveneens gezonden aan de voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal. 

Hoogachtend, 

de minister voor Medische Zorg 
en Sport, 

Bruno Bruins 

Pagina 1 van 1 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

RE: KB N-Lsportraad 
donderdag 16 april 2020 15:04:14 
Nota ter beslissing evaluatie NLsportraad.docx 
Nota ter beslissing 2020-Q3-09 7 33 45.docx 

Hoi 1931 

Dit was er even bij ingeschoten vanwege allerlei corona-sport-dingen. Ik probeerde je te bellen, 
maar je nam niet op dus even zo! 

Als de mensen die er verstand van hebben, zeggen dat dit de stukken zijn in het juiste format, 
dan lijkt me dat prima. Ik miste alleen de nota voor de minister, waarin staat wat je aan hem 
vraagt en waarom. Het lijkt erop dat je het standaardformat daarvoor hebt vervangen door de 
memorie van toelichting van het KB. Dat is niet de bedoeling, want nu mist de minister de 
context van wat er aan hem wordt gevraagd. 

Bijgevoegd de nota's met heel veel informatie die ik hierover heb gemaakt. Kun je uit putten, 
waarbij ik denk dat het qua informatiedichtheid tussen beide nota's in moet zitten. 

Groeten, 
10.2.é 

van:10.2.e 	 minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 15 april 2020 17:04 
Aan:10.2.e 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: KB NLsportraad 

Hoi 	e NA 

Ik heb de stukken voor de NLsportraad in Marjolein gezet. 
Volgens mij is het compleet. Zou je nog mee kunnen kijken? 

Als het goed is, heb je daarover van Marjolein bericht gehad. 

Groet, 
*10.2.è 



(ter beslissing) 	Beleidsreactie NLsportraad 

MZS Deadline: 17-12-2019 

nota 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap. 
Fout! Onbekende naam 
voor documenteigenschap. 

Ontworpen door 
192.0:_t3`;.,, ', IFo ut! 
Onbekende naam voor 
documenteigenschap. 
beleidsmedewerkerFout! 
Onbekende naam voor 
documenteigenschap. 

T 	0E:192 1 Fout! 
Onbekende naam voor 
documenteigenschap. 
M 

10,2.e 	j@min 
vws.nlFout! Onbekende 
naam voor 
documenteigenschap. 
Fout! Onbekende naam 
voor documenteigenschap. 

Datum Document 
10-12-2019Fout! 
Onbekende naam voor 
documenteigenschap. 

1 	Aanleiding voor deze nota 
Op 20 mei 2016 is de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) voor vier jaar 
ingesteld (tot 1 april 2020) om een nieuwe impuls te geven aan het 
sportevenementenbeleid in Nederland en aan het sportbeleid in het 
algemeen. Er is bij de oprichting aangekondigd dat na drie jaar een externe 
evaluatie zou plaatsvinden. Deze evaluatie is nu afgerond en biedt input voor 
uw beoordeling over het voorzetten van de Nederlandse Sportraad. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
In bijgevoegde brief geeft u uw reactie op de evaluatie en formuleert u uw 
voornemen om de NLsportraad te continueren en met welke opdracht u dat 
wilt gaan doen. 

Uw reactie gaat in op de bevindingen en overwegingen die de onderzoekers 
geven om de positie van de raad te versterken en de meerwaarde te 
vergroten, te weten: 
1. Aanscherpen en communiceren van de opdracht, doelstelling en visie; 
2. Het waarborgen van de onafhankelijkheid; 
3. Op elkaar afstemmen van ambities en capaciteit; 
4. Vergroten van de betrokkenheid van de minister. 

Uit deze overwegingen komen een aantal beslispunten voort met betrekking 
tot het continueren van de NLsportraad. 

Beslispunten 
• Continueren van NLsportraad? 

Advies: ja, waarbij de nu gekozen formulering ruimte laat voor een 
nieuwe afweging voor het definitief maken van de status als 

Kenmerk 
Fout! Onbekende naam 
voor documenteigenschap. 

Bijlage(n) 
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adviescollege. 

Alternatief is dat u expliciet aangeeft het traject in gang te zetten om te 
komen tot een permanente status als adviescollege voor de NLsportraad. 

• Focus op de maatschappelijke betekenis van sport of op de sportsector? 
Advies: de opdracht van de NLsportraad wordt gericht op het adviseren 
op brede maatschappelijke vraagstukken waarbij de sport de verbindende 
factor is. 

Alternatief is dat de opdracht van de NLsportraad weer wordt gericht op 
het adviseren op vraagstukken waarbij de sport(sector) zelf centraal 
staat. 

• Meer interactie tussen NLsportraad en ministerie? 
Advies: ja, waarbij in alle fasen van de totstandkoming van een advies 
meer interactie moet zijn tussen adviesgever en adviesvrager. 

Proces 
In de brief geeft u aan gelijktijdig twee trajecten te zullen doorlopen: 
1. de tijdelijke verlenging met twee jaar van de NLsportraad als 

adviescollege; 
2. het in gang zetten van het wetstraject om voor 1 april 2022 de 

NLsportraad wettelijk te kunnen verankeren. 

Voor de tijdelijke verlenging, die met een Koninklijk Besluit kan worden 
geregeld, is instemming nodig van BZK als hoeder van de Kaderwet 
adviescolleges. Vervolgens volgt uit die Kaderwet (artikel 5.1 en 5.2) dat een 
traject nodig is via CWIZO en ministerraad, om het besluit vier weken voor 1 
april 2020 aan beide Kamers te kunnen meedelen. 
Dit punt kent dus een zekere tijdsdruk, zodat uw reactie op deze nota uiterlijk 
17 december 2019 gewenst is. Dan kunnen we BZK informeren over het 
voornemen, zodat het zich daarover een oordeel kan vormen. 

Voor het wetstraject geldt een te verwachten doorlooptijd van anderhalf jaar. 

3 Samenvatting en conclusies 

Samenvatting van de evaluatie Nederlandse Sportraad 
Volgens de onderzoekers wordt de meerwaarde van de NLsportraad bepaald 
door drie samenhangende aspecten: (1) positionering van de raad, (2) de 
samenstelling en het functioneren van de raad en (3) de kwaliteit en impact 
van haar adviezen. 

Uit de evaluatie komt naar voren dat de meerwaarde van de aanwezigheid 
van een onafhankelijk adviesorgaan voor de sport alom wordt omschreven. 
Maar er bestaat op dit moment een diffuus beeld over de positionering van de 
raad waardoor haar waarde niet volop wordt ervaren en benut. 
Als gevolg van de multi-interpretabele positionering lopen de ideeën over de 
samenstelling en het functioneren van de NLsportraad uiteen. Zo vraagt een 
adviesraad om een andere type leden dan een onderzoeksraad, vergt een 
maatschappij brede taakopvatting om meer capaciteit en een ander type 
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leden dan dat er nodig is bij een focus op het adviseren over 
sportevenementen. De impact van de adviezen zal toenemen als de 
positionering voor iedereen helder is. 

Het al dan niet continueren van de NLsportraad is dan ook niet de 
voornaamste vraag, als wel op welke manier de NLsportraad een volgende 
termijn in gaat. 

Toelichting op de beslispunten 

• Doorgaan met de NLsportraad: ja of nee 

U heeft aangegeven de NLsportraad te willen continueren. Gezien de tijd die 
het kost om dit wettelijk te verankeren is in ieder geval een tijdelijke 
verlenging van twee jaar noodzakelijk. Dit past binnen de mogelijkheden van 
de Kaderwet adviescolleges, waarin is opgenomen dat een tijdelijk 
adviescollege (zoals de NLsportraad) een eenmalige verlenging (van twee 
jaar) van die tijdelijke status kan krijgen. 

De formulering in de brief houdt de mogelijkheid open dat de NLsportraad na 
de tijdelijke verlenging stopt. U zet weliswaar het wetstraject in gang, maar 
voordat die wet door een volgend kabinet wordt ingediend bij de Kamers ligt 
er nog een expliciete keuze voor of de NLsportraad die permanente status 
ook daadwerkelijk krijgt. 

Gezien de keuzes die verder worden gemaakt (zie hierna) heeft de gekozen 
formulering de voorkeur van directie Sport. 11.1 

.A11111.111~1111.1E 

Alternatief is dat u in de brief expliciet aangeeft het traject in gang te zetten 
om te komen tot een permanente status als adviescollege voor de 
NLsportraad. 

• Focus op de maatschappelijke betekenis van sport of op de sportsector 

Uit de evaluatie blijkt dat velen de potentie van de NLsportraad zien wanneer 
hij zich bezighoudt met maatschappijbrede thema's: domeinoverstijgend met 
sport en bewegen als verbindende factor. In de brief geeft u aan dat te 
onderschrijven, en daarmee de initiële focus van de NLsportraad (adviseren 
over sportevenementen(beleid)) te verbreden. Dat is in lijn met de koers die 
de NLsportraad de afgelopen twee jaar heeft ingezet. 

Voor directie Sport heeft een focus op de sportsector de voorkeur. De reden is 
dat dan de link met het sportbeleid evident is. De raad werkt aan adviezen 
die gericht zijn op het versterken van de sportsector an sich, waarbij sport als 
doel centraal staat. Dit leidt ertoe dat de positionering van de NLsportraad 
voor iedereen duidelijker wordt, de opdracht beter aansluit bij de huidige 
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samenstelling van de raad, hun adviezen zodoende aan impact winnen en 
bovenal dat hun adviezen substantieel bij gaan dragen aan het duurzaam 
versterken van de sportsector. 

Een focus waarbij sport wordt beschouwd als middel om te adviseren over 
maatschappelijke thema's, is zeker interessant. Maar het advies richt zich dan 
meer op andere beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld preventie, onderwijs of 
buitenlandse handel. 11.1 

Wat hierin ook speelt, is de samenstelling van de raad en de kennis en 
expertise van de leden. In de brief benadrukt u dat de kennis en expertise 
van de raadsleden de basis zijn voor de advisering van de NLsportraad. In die 
kennis en expertise ligt immers de belangrijkste meerwaarde van de raad: 
dat levert adviezen op die alleen de NLsportraad kan geven. Bij de in de brief 
gekozen focus moeten de raadsleden een domeinoverstijgende blik hebben 
met sport en bewegen als verbindende factor. 

• Meer interactie tussen raad en ministerie 

Uit de evaluatie wordt duidelijk dat de interactie tussen NLsportraad en 
ministerie beter kan en moet om de potentie van de raad beter te benutten 
en de impact van adviezen te verbeteren. U geeft in de brief aan dat deze 
interactie wordt verbeterd door nauwer contact te hebben in alle fasen van de 
totstandkoming van een advies, waarbij uiteraard de onafhankelijke 
oordeelvorming van de Raad niet ter discussie staat. 
Ook geeft u expliciet aan twee keer per jaar met de NLsportraad om tafel te 
willen om u te laten informeren over hun visie op maatschappelijke trends en 
ontwikkelingen op het terrein van sport(evenementen) en bewegen. Deze 
gesprekken kunnen uitmonden in zowel strategische adviezen voor de lange 
termijn, of praktische toepasbare adviezen voor de korte termijn. 

• Waarborgen onafhankelijkheid 

Daarnaast wordt in de brief ingegaan op het waarborgen van de 
onafhankelijkheid. De betrokkenheid van leden bij de sportwereld roept 
volgens de onderzoekers vragen op over de onafhankelijkheid. In uw brief 
geeft u aan dat de NLsportraad allerlei maatregelen in werking heeft om de 
schijn van subjectiviteit tegen te gaan en dat dit geen reden geeft om te 
twijfelen aan de status van de raad als objectieve adviseur. Wel geeft u aan 
dat de huidige sollicitatieprocedure transparanter kan. 

4 Draagvlak politiek 
Politiek wordt wisselend gedacht over de NLsportraad. Over het algemeen is 
er waardering voor de adviezen, maar zijn er ook kritische noten vanuit de 
Kamer over de inhoud en hoe de raad zich profileert. 

5 	Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
Uit de evaluatie van de NLsportraad komt naar voren dat er maatschappelijk 
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draagvlak is voor een onafhankelijk adviesorgaan in de sport. Over de 
positionering en de focus van de huidige raad lopen de meningen uiteen, dit 
is deels te verklaren door het korte tijdsbestek waarin de raad nu bestaat. 

6 	Financiële en personele gevolgen 
Afhankelijk van de gekozen route met de NLsportraad zal eventueel 
(aanvullende) financiering gevonden moeten worden, hoewel u nu expliciet in 
de brief aangeeft dat raad en secretariaat niet zullen groeien. Prioritering van 
het aantal en de omvang van adviezen kan de financiële en personele 
gevolgen minimaliseren. 
De huidige beschikbare budgetten voor de NLsportraad lopen tot juli 2020. 
Voor tijdelijke verlenging zullen dan ook middelen moeten worden gevonden 
bij de voorjaarsbesluitvorming 2020. 

7 	Juridische aspecten en haalbaarheid 
De opstelling van BZK bij de beoordeling van een voorstel voor een tijdelijke 
of permanente verlenging van de raad is een onzekere factor. De beoordeling 
van BZK, als eigenaar van de Kaderwet adviescolleges, is evenwel van 
belang. 

Effiniallea~111.111~~~, 

1 

1 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Deze brief is afgestemd met BPZ en FEZ. Er heeft nog geen afstemming 
plaatsgevonden met de NLsportraad: dat vindt plaats nadat u heeft 
ingestemd met de brief. 

9 Gevolgen administratieve lasten 
n.v.t. 

10. Toezeggingen 
In de voortgangsrapportage Sport van november heeft u toegezegd de Kamer 
begin 2020 te informeren. Dat doet u met bijgevoegde brief. 

11. Fraudetoets 
n.v.t. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Minister MZS  

Deadline: zsm 
Directie Sport 

Ontworpen door 
10.2.4á 

T (070)-19.2.6 
( 31)-E:10.2.e 

nota 
(ter beslissing) 	Voorhang verlenging instellingstermijn NLsportraad 

Datum 

Kenmerk 
1660067-202998-S 

Zaaknummer 
202998 

Bijiage(n) 
2 

Afschrift aan 

Uw kenmerk 

1 	Aanleiding voor deze nota 
In de MR van 6 maart is de verlenging goedgekeurd van de instellingstermijn 
van de NLsportraad met twee jaar. Met bijgevoegde brieven bied u het 
verlengingsbesluit aan voor de voorhangprocedure bij beide Kamers der 
Staten-Generaal. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
U wordt geadviseerd beide brieven te ondertekenen. 

3 Samenvatting en conclusies 
Met zowel de brief aan de Eerste als aan de Tweede Kamer wordt de 
voorhangprocedure gestart. De brief aan de Tweede Kamer bevat tevens een 
uitgebreide beleidsreactie op de uitgevoerde evaluatie van de NLsportraad, 
die al eind 2019 aan de Tweede Kamer is verzonden. 

4 	Draagvlak politiek 
N.v.t. 

5 	Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
N.v.t. 

6 	Financiële en personele gevolgen 
N.v.t. 

7 Juridische aspecten en haalbaarheid 
N.v.t. 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 

Pagina 1 van 2 



Doc. 45 

Interdepartementaal afgestemd via CWIZO en MR. Ook afgestemd met de 
NLsportraad. 

9 	Gevolgen administratieve lasten 
N.v.t. 

10. Toezeggingen 
N.v.t. 

11. Fraudetoets 
N.v.t. 

10.2.e 
MT-lid Topsport 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

FIN: Contraseign 
dinsdag 9 juni 2020 11:41:45 
1675594-204320 contraseign VWS en BZK.pdf 

Hoi mm, 
Zie bijgaand. 

Groet 10.2.e 

Van: 10.2.6~1111E~@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 11:39 
Aan: 10.2.e 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Contraseign 

Die heb jij gemaild op 29 mei 2020 Om 15.14 uur naar BPZ en 102.0; zie het roodgescande 
hieronder C) 
Nogmaals bijgevoegd. 

Van:10.2.e~~~, (rninvws.ni>  
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 10:29 
Aan: 10.2.e 	 :  minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Contraseign 

Hoi 10.21 

Heb jij deze toevallig. 

Groet 10.2.e 

van: 10.2.e 	i@minvws.nl>  
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 10:24 

Aan: 10.2.e 	 ©minvws.nl>  
Onderwerp: RE: Contraseign 

Hoi 19.go, 
Had je toevallig ook een pdf van de gepubliceerde wijziging? 

Groet, 
10.2.e 

Van: 10.2.e 	 Rminvws.nl>  
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 09:05 
Aan: 10.2.e 	Rminvws.n1>;  10.2.e 

minvws.ni>  
Onderwerp: RE: Contraseign 

Gepubliceerd. 
Digitale balie: graag de link opslaan in Marjolein 204320 

https://www.officielebekendmakingen.nlistcrt-2020-30090.html  
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Groet Ik 

Van: _Dienstpostbus WJZ 
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 15:14 
Aan:10.2.e 	 Rminvws.n1>;  wot,2 

(ffl minvws nl> 
CC:  10.2.e 	 mminvws.nl> 
Onderwerp: Contraseign 

Hoi BI, 

Hierbij de gecontrasigneerde versie. 

Groet  i-9? 
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Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10.2.e 
Onderwerp: 	FW: Vragen over de wijziging Instellingsbesluit Ned. Sportraad. 
Datum: 	 dinsdag 11 februari 2020 17:08:51 

Ter info. 

van:10.2.e 
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 17:08 
Aan: 10.2.e' 	 @minjenv.nl> 
Onderwerp: RE: Vragen over de wijziging Instellingsbesluit Ned. Sportraad. 

Hallo 102.ê ;, 

Dank voor de mail. 
Jouw opmerkingen 1 en 2 verwerken we in de versie voor de MR. 
Ten aanzien van punt 3 dat er is nagedacht om artikel 3 (taakomschrijving) aan te passen 
n.a.v. de evaluatie geldt dat wijziging van dit artikel niet is toegestaan vanuit de Kaderwet 
adviescolleges bij een verlenging van een tijdelijk adviesorgaan. Dat bleek uit het vooroverleg 
met BZK. In het wetstraject dat wordt opgestart voor een structurele raad, wordt deze bredere 
taakomschrijving uiteraard wel expliciet opgenomen. 

Met vriendelne groet, 

viseur oncernsturing 
Ministerie van VWS 
Directie Bestuurlijke en Politieke zaken 
Postbus 20350 1 2500 EJ  1 Den Haag 

- 31 (0)70 10.2.e i of 0610I.:0 
M 10.2.e cminvws.n1  

een gedachte voor het milieu: 
is printen van deze mail echt nodig 

van1101111.1~1 (minjenv.nl> 
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 15:03 
Aan: 	 Rminvws.nl> 
Onderwerp: Vragen over de wijziging Instellingsbesluit Ned. Sportraad. 

Geachte heer ;102i  

Zoals zojuist tel besproken heb ik de volgende twee redactionele punten en een vraag: 
In artikel I, onderdeel B (artikel 4) wordt verwezen naar artikel 4, lid 3 onderdeel 
a waarbij -1 0.2.e 	 wordt vervangen door10.'2. 

Dhr. 10.2.e 	 wordt echter in onderdeel c genoemd en 
niet in onderdeel a van artikel 4, lid 3. 
Kamerstukken worden als volgt aangehaald, zie bijvoorbeeld: in de tweede alinea 
van de toelichting: (Kamerstukken II 2015/16, 28101, nr. 15, p. 4), zie de 
Aanwijzingen voor de regelgeving nr. 3.43. 
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Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
raadadviseur 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1 Kamer 
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 

T 
10.2.eRminjenv.ni   
www.rijksoverheid.nl/jenv  

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: wetgevingsproceszaak in Marjolein 
dinsdag 28 april 2020 16:53:21 

Beste 

Hierbij een update: de stukken heb ik geprint en vanmiddag rond 14.00 uur kwam1921 de stukken 
ophalen. 
Ze heeft nog een aantal andere stukken geprint en handelt het zelf af met het secretariaat van de 
minister. 

Groeten, 

@minvws.nl> Van:1O Z.e 
Verzonden: vrijdag 24 april 2020 11:59 
Aan: ggi  
CC: 

@minvws.nl> 
@minvws.n1A 

@minvws.n1>; 
Onderwerp: FW: wetgevingsproceszaak in Marjolein 

Hol 101 G , 
Ik hád niet goed gekeken in Marjolein. Dit besluit staat nog steeds bij jou in de behandelroute. 
Kun jij het bijgevoegde bestand als versie toevoegen aan het bestand Klein KB in het mapje bijlagen? 

En de voordrachtbrief als volgt wijzigen: 
Hierbij bied ik Uwe Majesteit het bovenvermelde ontwerp aan. 

(Het ontwerp gaat vergezeld van een nota van toelichting.) 

Moet worden: 
Hierbij bied ik Uwe Majesteit, mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, het bovenvermelde ontwerp aan. 
Het ontwerp gaat vergezeld van een nota van toelichting. 

En als het jou niet lukt, lukt het de Digitale Balie misschien wel. 
@Digitale balie: willen jullie deze stukken - in plaats van naar de 18de  etage brengen - e-mailen naar de 
-akkg@minvws.nl.  Dan zorgen wij voor de handtekening en het verzenden van de stukken. 

Groetjes, :1.10 .1 

Van: 
Verzonden: vrijdag 24 april 2020 11:24 
Aan: 
	

@minvws.nl> 
CC: : 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: FW: wetgevingsproceszaak in Marjolein 

Hoi 
Het oninklijk besluit was niet in het juiste format gemaakt. Heb ik voor je gedaan; bijgevoegd. 
In de voordrachtbrief staat de zinsnede over het wel of niet bijgevoegd zijn van een toelichting nog 
tussen haakjes en er zit dus een toelichting bij het besluit. Zou ook nog gecorrigeerd moeten worden. 
Toen ik net keek, was ie in de behandelroute bij de DGV. 
Ik vermoed dat jij niks kan wijzigen aan de stukken zolang ze in de behandelroute zitten, maar 
misschien kan de Digitale balie, waar ie uiteindelijk in de Printen en verzendbak van Marjolein terecht 
komt, wel de juiste versie toevoegen aan deze zaak en de voordrachtbrief nog corrigeren. 
In het niet-corona-tijdperk zou iemand van de Digibalie de stukken bij WJZ (olkit:UVE of mij) 
aanleveren om de stukken te controleren, de handtekening van de bewindspersoon te regelen en de 



van:10.2.e 
Verzonden: woensdag 15 april 2020 16:20 
Aan:10.2.e 

(fflminvws.nl>  

Rminvws.nl> 
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stukken te verzenden. 
Misschien kun je de Digibalie vragen om de uiteindelijke stukken naar de 10.2e 
Dan zorgen wij voor het printen, handtekeningen en verzenden van de stukken. 
Wil ik ook wel voor je doen, maar ik meld dit eerst bij jou. 
Groetjes, 10.2.e 

(aminvws.n1 te sturen? 

van:10.2.e . 
Verzonden: vrijdag 24 april 2020 10:06 
Aan:10.2e 
	

Rminvws.nl> 
Onderwerp: RE: wetgevingsproceszaak in Marjolein 

Stond gisteren nog bij 	; toen heb ik hem gemaild. Staat nu bij de DGV in de parafenroute 
Deze wordt door de Digita e alie geprint. Ik zal hen wel ff e-mailen, want het KB zit niet in het goede 
format! 
Groetjes, 

Van 	 V 	Pminvws.nl>  
Verzonden: vrijdag 24 april 2020 07:55 
Aan: 	 (minvws.nl>  
Onderwerp: RE: wetgevingsproceszaak in Marjolein 

Hoi 102. 

Ik heb nog niets gezien jij wel? 

Groet 10.2.e 

cc:10.2.e 	 r. Pminvws nl>10  2 e 
Onderwerp: FW: wetgevingsproceszaak in Marjolein 

Hoi .10:2;0(,10.2él) 
1O2~ is nu belid-Orh de stukken in Marjolein te zetten voor een benoemingskb Nederlandse Sportraad. 
10 _ .0 	krijgt um voor medeparaaf langs (daarom ook een 'tje). 
Het  zaaknummer is: 204320 (kunnen we af en toe loeren waar ie zich in de behandelroute bevindt). 
Heb MI gemeld dat jij of ik af en toe bij VWS langs gaan om de stukken te printen en af te handelen, 
maaPlk-Wed dat deze in de werkvoorraad Printen en verzenden van de Digitale balie terecht komt. En 
dan kloppen 	of 	wel bij ons aan. Hopelijk voordat ze de stukken laten ondertekenen. 
Groetjes, 

Van:10.2.e 
Verzonden: woensdag 8 april 2020 15:26 
Aan:10.2.e 	 @minvws.nl>  
Onderwerp: wetgevingsproceszaak in Marjolein 

H o i 	, 
Zoal.  net  beloofd het pamfletje voor een wetgevingsproceszaak in Marjolein, dat ik voor WJZ 
(secretariaat en wetgevingsjuristen) heb gemaakt. Uitgebreidere handleidingen staan op het 
Rijksportaal. 
Aanvraagformulier starten zaak Wetgeving proces 
za a ktype 
Onderwerp 
Wet 
Behandelaar 
Portefeuillehouder 
Bewindspersoon 



Wetgeving en 	» 	003. Klein Koninklijk 
verdragen 	 Besluit 
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De beleidsdirectie zou dan dit tabelletje (gekopieerd uit het pamfletje) moeten invullen en inleveren bij 
hun secretariaat met het verzoek om de wetgevingsproceszaak aan te maken in Marjolein en wel hier: 

Groetjes en succes! 10-2.0 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: 2 vragen 
maandag 25 mei 2020 10:04:02 
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Hoi! 
Ja, ik zal het AOR laten annuleren. 
En het verlengingskb is op 11 mei bekrachtigd door de Koning, op 19/05 gecontrasigneerd door 
onze minister en diezelfde dag voor contraseign naar de minister van BKZ verzonden. Zal deze 
week wel geretourneerd worden. 
Groetjes, 102-e 

Van: 10.2.e 	 @minvws.nl> 
Verzonden: zondag 24 mei 2020 14:59 

Aan: 10.2.e 	 minvws.nl> 
Onderwerp: 2 vragen 

Ha  10.2.e, 

Had aan jou nog twee vraagjes: 
- a.s. dinsdag staat in mijn agenda nog een AOR. Zou je dat willen annuleren? Er zijn 
momenteel geen algemeen wetgevingsonderwerpen te behandelen; 
- heb jij enig idee waar het verlengingskb voor de Sportraad uithangt-M heeft geen idee, 
weet j ij het? 

Vr gr, 1,02é 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 
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