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Betreft Beslissing op uw Wob-verzoek

Bij brief van 4 juni 2020, ontvangen op 9 juni 2020 heeft u met een beroep op de

Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over de

politleke en ambtelijke betrokkenheid van mijn ministerie bij het KB van 11 mei

2020 tot verlenging van de levensduur van de Nederlandse Sportraad.

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 9 juni 2020,

met kenmerk 2020-0000354421. Bij brief van 2 jull 2020, kenmerk 2020-

0000399175 is tevens de beslistermijn met vier weken verdaagd tot 7 augustus

2020. U bent per mail van 3 en 17 augustus en telefonisch op 14 September

geinformeerd over de stand van zaken.

Met deze brief wordt op uw verzoek beslist.

Wettelijk kader

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen

verwijs ik u naar de bijiage 1.

Inventarisatie documenten

Op basis van uw verzoek zijn in totaai 42 documenten aangetroffen. Een
beschrijving van de documenten is opgenomen in een inventarislijst die als bijiage

2 deel uitmaakt van dit besluit. In dit besluit wordt verwezen naar de

corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is

wat is besloten. De zlenswijze van de derde belanghebbende (het Ministerie van

VWS) heb ik in mijn belangenafweging meegenomen. Door het Ministerie van

VWS zijn geen bezwaren tegen openbaarmaking geuit.
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Besluit

Peels openbaar

Ik heb besioten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen. Ik heb besloten het Kenmerk

document/de documenten met nummer(s) 1 - 42 openbaar te maken met 2020-0000354423
uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens en persoonlijke
beleidsopvattlngen van ambtenaren ten behoeve van Intern beraad.

Overwegingen

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. eenieder

Allereerst wil Ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de
Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met Inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 10 en 11. Het recht op openbaarmaking op grond van de
Wob dient uitsluitend het publleke belang van een goede en democratische

bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten

aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar geiang de
persoon of de bedoeiing of beiangen van de verzoeker. Bij de te verrichten

beiangenafweging worden dan 00k betrokken het algemene belang bij

openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te

beschermen beiangen, maar niet het specifieke belang van de verzoeker.

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Pit betekent dat

openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de

Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik
deze 00k aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden de

onderstaande belangenafwegingen dan 00k plaats.

Bovendien is de Wob uitsluitend van toepassing op informatie neergelegd in
bestaande documenten en bevat de Wob geen verplichting om gegevens te

vervaardigen die niet in bestaande documenten zijn neergelegd (zie de uitspraak
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 juni 2015,

ECLI;NL:RVS:2015:1854).

De eerbiediging van de persoonlijke ievenssfeer (art. 10, lid 2 sub e Wob)

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft

verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet

opweegt tegen het belang dat de persoonlijke Ievenssfeer wordt geeerbiedigd.
In alle documenten komen persoonsgegevens voor. Hoewel derden, ambtenaren

en andere bij de besluitvorming betrokken personen in hun beroepshalve

functioneren als zodanig niet ten voile een beroep kunnen doen op de persoonlijke
Ievenssfeer, geldt dit volgens vaste rechtspraak wel voor gegevens als namen,

telefoonnummers (werk en prive), e-mailadressen en handtekeningen en parafen.

Namen en andere naar een persoon herleidbare gegevens zijn immers

persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke Ievenssfeer
kan zich tegen het openbaar maken van dergelijke informatie verzetten.
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Een uitzondering geldt voor namen van ambtenaren in besluiten die zij krachtens

mandaat hebben ondertekend, omdat volgens de jurisprudentie deze ambtenaren

in beginsel hebben te aanvaarden dat met deze bevoegdheid hun namen naar

buiten komen. Kenmerk
2020-0000354423

Bij de informatie die in de documenten in dit geva! in het geding zijn, weegt naar
mijn oordeel de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen zwaarder dan

het algemene, pubiieke belang van openbaarheid van deze persoonsinformatie. Ik

maak deze informatie dan ook niet openbaar.

Persoonlijke beieidsopvattingen in stuk voor intern beraad (artikel 11, lid 1 Wob)

Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geva! van een verzoek om

informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen

informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke

beieidsopvattingen.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip "documenten opgesteld ten
behoeve van intern beraad" onder meer moet worden begrepen: nota's van

ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie

tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling,
concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen en conclusies van

interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien

van deze stukken moet uitdrukkelijk blijken dat zij bedoeld zijn als stukken voor

intern beraad, of men moet deze bedoeling redelijkerwijs kunnen vermoeden.

Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob opgenomen omdat een

ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het intern

beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -voorbereiding gewaarborgd moet
zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met bewindspersonen kunnen

communiceren. Staatsrechtelljk zijn slechts de standpunten die het

bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant.

Onder persoonlijke beieidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies,

commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.

De documenten met nummers 1, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 20-25, 28, 29, 34 en 35

betreffen nota's, adviezen en e-mails tussen ambtenaren onderling. Deze

documenten zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad. De persoonlijke

beieidsopvattingen in deze documenten maak ik niet openbaar. Op dezelfde

informatie is ook het bepaalde in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de
Wob van toepassing. Het openbaar bestuur is erbij gebaat dat het voeren van

overleg en het delen van standpunten vertrouwelijk kan plaatsvinden. In het geval

tot openbaarmaking wordt overgegaan, zai dit in de toekomst stroever verlopen.

Dit acht ik onevenredig benadelend voor het ministerie.

Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering

indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de

pubiieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel

11, tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm, informatie te

verstrekken over deze persoonlijke beieidsopvattingen.
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Plaatsing op internet

De openbaar gemaakte stukken worden met een geanonimiseerd Wob-besluit op
www.riiksoverheid.nl geplaatst. Hierbij wordt vorenstaande in acht genomen. Kenmerk

2020-0000354423

De documenten, genoemd in bijiage 2 treft u bij dit besluit In kopie aan.

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden.

Hoogachtend,

De staatssecretaris van Binneniandse Zaken en Koninkhjksrelaties,

namens deze,

drs. M^RrSchurink
Secretaris-Generaal

Rechtsmiddel

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per
brief bezwaar maken bij de minister van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties, Directie

Constltutioneie Zaken en Wetgeving, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Met bezwaarschrlft

moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum aismede de naam en het adres van de

indiener en dient vergezeid te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo

mogeiijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
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Bijiage 1 - Relevante artikelen uit de Wob

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Kenmerk

a. document; een bij een bestuursorgaan berustend schhftelijk stuk of ander 2020-0000354423
materiaal dat gegevens bevat;

b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op
beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de
uitvoering ervan;

c. Intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een

bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van

de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid;

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde instantie,
met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen
ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren adviseren

over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd. Ambtenaren, die

secretaris of adviserend lid zijn van een adviesinstantie, worden voor de

toepassing van deze bepaling niet als leden daarvan beschouwd;

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met

als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk
is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het

bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de

instantie zijn voorgelegd;

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie

van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe

door hen aangevoerde argumenten;

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de

Wet milieubeheer.

Artikel 3

1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een

bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder

verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of

bedrijf.

2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het

daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te

ontvangen.

3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.

4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan

de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem

daarbij behulpzaam.

5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het

bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Artikel 6

1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk,

doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek

is ontvangen.

2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk

gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.
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3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de

termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na
die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven
aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de Kenmerk

belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de 2020-0000354423
daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het
bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder
vermelding van de termijn binnen weike de beschikking alsnog moet worden

gegeven.

5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de

informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar
verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de
informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is
bekendgemaakt.

6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-

informatie:

a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee weken

indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te verstrekken

terwiji naar verwachting een belanghebbende daar bezwaar tegen heeft;

b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, indien

de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een verlenging
rechtvaardigt;

c.zijn het derde en vierde lid niet van toepassing.

Artikel 7

1. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie met betrekking tot de documenten

die de verlangde informatie bevatten door:

a. kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere vorm te

verstrekken,

b. kennisneming van de inhoud toe te staan,

c.een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of

d. inlichtingen daaruit te verschaffen.

2. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie in de door de verzoeker verzochte

vorm, tenzij:

a. het verstrekken van de informatie in die vorm redelljkerwijs niet gevergd kan

worden;

b. de informatie reeds in een andere, voor de verzoeker gemakkelijk

toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is.

3. Indien het verzoek betrekking heeft op milieu-informatie als bedoeld in artikel

19.1a, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer, verstrekt het bestuursorgaan,

zo nodig, en indien deze Informatie voorhanden is, tevens informatie over de

methoden die zijn gebruikt bij het samenstellen van eerstbedoelde informatie.

Artikel 10

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover

dit:

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;

b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;

c.bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
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d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de

Wet bescherming persoonsgegevens, tenzlj de verstrekking kennelijk geen
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van Informatie Ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege Kenmerk
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 2020-0000354423
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met Internationale

organisaties;

b. de economische of financiele belangen van de Staat, de andere

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c. en d, bedoelde

bestuursorganen;

c.de opsporing en vervolging van strafbare feiten;

d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;

f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen

van de informatie;

g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van

derden.

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de

betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.

4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en

het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-

informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in

afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-

informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet

opweegt tegen het daar genoemde belang.

5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van

milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk

karakter.

6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken

van milieu-informatie.

7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens

achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende

belangen:

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;

b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het

toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in

aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het

milieu.

Artikel 11

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve

van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen

persoonlijke beleidsopvattingen.

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en

democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen

herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter

heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen

herleidbare vorm worden verstrekt.
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3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door

het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de Kenmerk

adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 2020-0000354423
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatle het beiang van de

bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het beiang
van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is
van overeenkomstige toepassing.
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Bijiage 2 - Inventarislijst

Kenmerk

Nr. Document Beoordeling Wob Afzender

1. E-mail over evaluatie

sportraad

Deels

openbaar

10.2.e,

10.2.g en

11.1

BZK BZK

2. E-mails over

beleidsreactie Evaluatie

sportraad

Deels

openbaar

10.2.e BZK/VWS BZK/VWS

3. E-mails over oppakken

beleidsreactie sportraad

Deels

openbaar

10.2.e BZK/VWS BZK/VWS

4. Vergaderverzoek

bespreking sportraad

Deels

openbaar

10.2.e VWS BZK

5. Terugkoppeling gesprek

over de sportraad

Deels

openbaar

10.2.e,

10.2.g en

11.1

BZK BZK

6. Mail over opschalen

verlenging sportraad

Deels

openbaar

10.2.e BZK BZK

7. Mail met belnotitie over

opschalen

Deels

openbaar

10.2.e BZK BZK

8. Bijiage belnotitie

opschalen

Deels

openbaar

10.2.e en

11.1

BZK BZK

9. Mail telefoongesprek VWS Deels

openbaar

10.2.e en

11.1

BZK BZK

10. Terugkoppeling

telefoongesprek VWS

Deels

openbaar

10.2.e,

10.2.g en

11.1

BZK/VWS BZK/VWS

11. Mailwissel m.b.t. CWIZO

behandeling

Deels

openbaar

10.2.e BZK BZK

12. Mailwissel m.b.t. CWIZO

behandeling

Deels

openbaar

10.2.e BZK BZK

13. Mailwissel m.b.t. CWIZO

behandeling

Deels

openbaar

10.2.e BZK BZK

14. Mailwissel m.b.t. CWIZO

behandeling

Deels

openbaar

10.2.e,

10.2.g en

11.1

BZK BZK

15. Concept-advies CWIZO Deels

openbaar

10.2.e en

11.1

BZK BZK

16. Mail aan VWS m.b.t.

behandeling in CWIZO

Deels

openbaar

10.2.e BZK/VWS VWS/BZK

17. Bijdrage A&O aan advies

CWIZO mbt sportraad

Deel

openbaar

10.2.e,

10.2.g en

11.1

BZK BZK

18. Mail mbt

voorleggenverlenging aan

Knops

Deels

openbaar

10.2.e BZK BZK

19. Opstellen advies CWIZO Deels 10.2.e BZK BZK

i423
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openbaar

20. Advies CWIZO Deels

openbaar

10.2.e,

10.2.g en

11.1

BZK BZK

Kenmerk

21. Mail over aangepaste

nota

Deels

openbaar

10.2.e,

10.2.g en

11.1

BZK
2020-00003!

dZK.

22. Afhandeling aanpassingen Deels

openbaar

10.2.e, .

10.2.g en

11.1

BZK BZK

23. Mailwlssel BZK intern Niet openbaar 11.1 BZK BZK

24. Mailwissel m.b.t. CWIZO Deels

openbaar

10.2.e,

10.2.g en

11.1

BZK BZK

25. Mailwissel m.b.t. CWIZO Deels

openbaar

10.2.e,

10.2.g en

11.1

BZK BZK

26. Mail akkoord van Knops Deels

openbaar

10.2.e BZK BZK

27. Mail aan VWS akkoord

van Knops

Deels

openbaar

10.2.e BZK VWS

28. Nota aan Knops met

paraaf

Deels

openbaar

10.2.e,

10.2.g en

11.1

BZK BZK

29. Mailwissel over

voorleggen aan Knops

Deels

openbaar

10.2.e,

10.2.g en

11.1

BZK BZK

30. Uitnodiging VWS Deels

openbaar

10.2.e VWS/BZK BZK/VWS

31. Mailwissel m.b.t.

behandeling in MR

Deels

openbaar

10.2.e BZK BZK

32. Vraag m.b.t. tekenen KB Deels

openbaar

10.2.e BZK BZK

33. Mail aan VWS m.b.t.

tekenen KB

Deels

openbaar

10.2.e BZK VWS

34. MR-advies Deels

openbaar

10.2.e,

10.2.g en

11.1

BZK BZK

35. Mailwissel over advies en

tijdspad

Deels

openbaar

10.2.e,

10.2.g en

11.1

BZK BZK

36. Mail

Voortgangsrapportage

Deels

openbaar

10.2.e BZK/VWS BZK/VWS

37. Mail wijzigingsbesluit Deels

openbaar

10.2.e VWS/BZK BZK/VWS

38. Mail beleidsreactie Deels

openbaar

10.2.e VWS BZK

39. Mail intern voorstel VWS Deels

openbaar

10.2.e VWS/BZK BZK/VWS

423
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40. Mail aanieveren stukken

CWIZO

Deels

openbaar

10.2.e VWS BZK

41. Mail sportraad Deels

openbaar

10.2.e VWS BZK

Kenmerk

42. Akkoord verlenging Deels

openbaar

10.2.e VWS BZK
2020-0000354423
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Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

woensdag 11 december 2019 11:26

Sportraad

Hoi HH

Ik heb met name de evaluatie van de sportraad eens bekeken. Wat me opvalt Is:

I

I

De evaluatie komt ook tot vier suggestles

Herljk en communlceer de opdracht
Verbeter de beeldvorming over de onafhankelljkheld
Vergroot de betrokkenheld van de minister
Stem ambities en capaciteit af

Tegelijkertijd zie je wel waardering voor de toegevoegde waarde.

Even los van de vraag of de taken ook bij een bestaande raad kunnen worden beleod. 11.^

Met vriendelljke greet.

Directie Ambtenaar & Organlsatie

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

Ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Etage Zuid 10

Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag



■t

Van;

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

woensdag 11 december 2019 11:41

RE: Voortgangsrapportage sport (WGO 2019)

Jup.

Met vriendelijke groet.

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

Va n: Q^|^mm|||||||||||||||||||||H|[^ @ m i n b z k. n I >
Verzonden; woensdag 11 december 2019 11:40
Aan; §BmillHimHHHS^minbzk.nl>
Onderwerp; FW: Voortgangsrapportage sport (WGO 2019)

Neem aan dat jij ook vakantie hebt toch?

Van; ̂ ||H|B^BBB^^B^BBBB|(Sminvws.nl>
Verzonden; woensdag 11 december 2019 11:40
Aan;|^BBBB|B^^BBMBBJ[[|(5)minbzk.nl>
CC; ■JJyJ(J||JJJ|^g^m]nywsjil>
Onderwerp; RE: Voortgangsrapportage sport (WGO 2019)

Ham,

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 jullle gesloten.

Mvrgr, imilll

Van; J|^jmjjmj[[[U(5)minbzk.nl>
Verzonden; woensdag 11 december 2019 11:29
Aan;

Onderwerp; RE: Voortgangsrapportage sport (WGO 2019)

Hoi HUB'

Dank voor de stukken. Ben benleuwd naar je conceptreactie!

Groeten,

Va n; ^®nilnvwsj]i>
Verzonden; dinsdag 26 november 2019 13:37



Aan: ■||^H||||H||||H||H|[||H|||^IIiinbz|yi|>
Onderwerp; FW: Voortgangsrapportage sport (WGO 2019)

Hallo

Bljgaand 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 evaiuatie van de NLsportraad toegeilcht. In een van de pdf's zit het
evaiuatierapport.
Dan heb je aivast wat om je in te iezen voor wanneer later de beieidsreactie aan je wordt voorgeiegd.
Vanaf de 2® week december hoop ik een tekst te kunnen hebben om met je te bespreken.

Met vriendelijke greet.

Ministerie van VWS

Directie Bestuurlijke en Politieke zaken
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

+

|@minvws.ni

een gedachte voor het milieu

IS printen van deze mail echt nodig



Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

woensdag 22januari 2020 10:49

RE: beleidsreactie evaluatie NLsportraad

Ja, ik wou een afspraak met hem maken voor vrijdag of maandagmiddag.

Met vriendelijke groet,

Directie Ambtenaar & Organisatie

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

Ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Etage Zuid 10
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Van: ̂^gQIIIIIIII^QQIIIIIIIIQQI @ m j n bz k. n l>
Verzonden: woensdag 22 januari 2020 10:47

Aa n: ̂||||||||||||||||||||||||||||[|||[||||||||||||||||^^
Onderwerp: RE; beleidsreactie evaluatie NLsportraad

Denk je dat je'm vandaag al zou kunnen bellen?

Van: ̂|pjjm[jjmjj||jj|(a)minbzk.nl>
Verzonden: woensdag 22 januari 2020 09:03

Aan:

Onderwerp: RE: beleidsreactie evaluatie NLsportraad

Jup!

Met vriendelijke groet,

Directie Ambtenaar & Organisatie

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

Ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 j 2511 DP | Den Haag j Etage Zuid 10
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Van:

Verzonden: dinsdag 21 januari 2020 15:01

AariJBB^^^BMMB|MJJ|(5)minbzk.nl>

Onderwerp: FW: beleidsreactie evaluatie NLsportraad

Hoi I
Kun jij het verzoek van | oppakken?



Groeten 1

Verzonden met BlackBerry Workfwww.blackbefTv.com>

l@nunvws.nl>Van:]
Verzonden: 21 jan. 2020 14:59

nl>

Cc: |[|[|||||||||||H|||||||m||||||H||^^Q^sj[U>
Onderwerp: beleidsreactie evaluatie NLsportraad

Hallo 1111111,

In het verlengde van mljn eerdere mail vanmlddag.
Ik word ingehaald door de actuallteit.
BIjgaand ontvang je de beleidsreactie voor de sportraad.
Wil je a.u.b. aangeven hoe je het proces verder zlet: mondellnge toelichting door ons voor jouw beoordeling of
alleen toelichting op jullle beoordeling?
Ter zake zouden we graag binnenkort een afspraak met je prikken.
Dank alvast.

Met vriendelijke greet.

Ministerie van VWS

Directie Bestuurtgke en Politieke zaken
Postbus 20350 | 2500 E3 | Oen Haag

een gedacMe voor het mSeu:

is prvten van deze mad edit nodig



Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

woensdag 22januari 2020 13:59

Geaccepteerd: bespreken beleidsadvies sportraad



Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

donderdag 30januari 2020 15:23

Sportraad

Vanochtend gesprek gehad bij VWS over de sportraad. Deze is nog niet eerder verlengd.

Het idee van VWS is om nu eerst een eenmalige verlenging te doen en tevens een wetstraject te starten om
daarna een permanente sportraad in te stellen. I

Wat de samenstelling betreft:
lllllllllllllllllllllllllll^ Ik heb gevraagd of ze in de MvT ook willen ingaan op hoe eventuele rulmte benut wordt om
invulling te geven aan het gewenste bredere profiel, en diversiteit.

Wordt vervolgd zodra we meer op papier hebben.

Met vriendelijke greet.

Directie Ambtenaar & Organisatie

DIrectoraat-generaal Overheidsorganisatle

Ministerie van BInnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Etage Zuid 10

Postbus 20011 I 2500 EA [ Den Haag



Van;

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

Urgentie:

donderdag 6 februari 2020 13:41

Sportraad

Hoog

Hoi limillljll, imiB Hep net langs met een verzoek om een notltle voor de DG betreffende de sportraad, Ivm
telefoongesprek morgen om 8.30.

Ik begin alvast met typen, kan ik het straks met jou afstemmen (en blijft is het advies; naar beneden afschalen)?

Met vriendelljke greet.

Directie Ambtenaar & Organisatie

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

Minlsterle van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Etage Zuid 10

Postbus 20011 I 2500 EA 1 Den Haag



Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

Bijiagen:

donderdag 6 februari 2020 14:13

Belnota DG

Belnota DG.docx

Bij deze



Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

Aan

Van

DGOO BZK

DGOO/A&O

Contactpersoon

Datum

6 februari 2020

Kenmerk

nota Belafspraak met DG Volksgezondheid betreffende

SportraadNL

Aanleiding

DG VWS/Volksgezondheid wil met u bellen over bet verlengen van bet

adviescollege SportraadNL, waartoe VWS in de CWIZO van 12/2 een voorstel wil

inbrengen.

Advies/actie

Kern

De Sportraad is een tijdelijk adviescollege onder de Kaderwet Adviescolleges. Uit

een recente evaluatie is gebleken dat de raad meerwaarde beeft en VWS wil de

graag maken. |||||||||||||||||||||||||||||||milH^^miH||||[||mi|

Omdat de Sportraad conform bet buidige voorstel per 1 maart wordt opgebeven,

wil VWS gebruik maken van de mogelijkbeid onder de Kaderwet om een tijdelijk

adviescollege eenmalig te verlengen met een termijn van maximaal 2 jaar. Deze

tijd kan dan worden benut om de adviestaak te verscberpen en een wetsvoorstel
voor te bereiden ten beboeve van de instelling van een permanente Sportraad.

Voor VWS is deze constructiel

Hierover is alleen nog laag ambtelijk contact geweest.

Overigens dient een voorstel tot verlenging medeondertekent te worden door
MinBZK, .

Pagina 1 van 2



Datum

6 februari 2020

Kenmerk

Politieke context.

Wat speelt er in de Kamers, hebben partijen een uitgesproken standpunt/mening,
zijn er standpunten van lobbyverenigingen.

Communicatie.

Bijvoorbeeld: zijn er kansen voor eigen communicatie, woordvoeringslijn, wat
wordt erover in de media gezegd?

Voor zover relevant:

zijn er geschilpunten met andere ministeries/binnen BZK?

Wat is de volgende (proces)stapi'

Toelichting

Maximaal 1 pagina; maak een bijiage bij meer pagina's.

Nice to know en graag in bullets. Achtergrondinformatie, herkomst van de

discussie, besluiten in eerdere gremia die hierop van invoed zijn etc. Houd ook

hier het piramideprincipe aan (het antwoord/ het belangrijkste eerst). Maak,

indien nuttig, gebruik van beelden of grafieken.
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Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

Urgentie:

vrijdag 7 februari 2020 09:42

Sportraad / telefoongesprek DCs

Hoog

straks gebeld door een hoofd of directeur.

Met vriendelijke groet.

|, je wordt waarschijniijk

Directie Ambtenaar & Organisatie

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

Ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Etage Zuid 10

Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag



Van:

Aan:

Ondenwerp:

Datum:

FW: oofdeel over voorstd NLsportiaad

«w>ensdag 22 jui 2020 09:12:49

Deze had je toch niet bij het setje?

Van:

Datum: viijdag 07 feb. 20205119^
Aan:

Onderwerp: ocnxleel over voorstel NLsportraad

Het is vanmlddag opgelost met de manager bij VWS

VWSkomt met een gewljzlgd voorstel |

Groet

Van:g||||||[||||||||||||m||||||||||||m|||||||||[|m@)minbzlc.nl>
Verzonden: vrijdag 7 februari 2020 09:50

Aan: fl||||||||pH|^^ @minbzk.nl>
CC: ̂SSSSSSSKtttttStBKiik @rninbzk.nl>
Ondenwerp: RE: oordeel over voorstel NLsportraad

Heb vanochtend oken

[jy ajb zsm contact leggen met de betreffende collega's bij VWS om hierover in
gesprek te gaan en te veikennen wat er kan. Met|^^^^S afgesproken dat indien nodig,
zij bij me terug kan komen.

@minh7k nl>Van:

g 06 feb. 2020 2:55 PMDatum

@ifluibaj»>Aan:

Kople

Onderwerp: FW: oordeel over vo(»stel NLsportraad

De DG Volksgezondheid wil met jou (morgenochtend) overieggen over de Sportraad. Mijn advies



IS om ■■■■■■■■■■■■■■■■■■Bijgaand tref je ter zake een nota aan met het
advies om eerst het vraagstuk op normale wijze op te schalen in de lijn, dus naar het niveau van
afdelingshoofden.

Groetl

Van:
Verzonden: woensdag 5 februari 202015:19
Aan: I
CC:!
Onderwerp: oordeel over voorstel NLsportraad

Ter informatle.

Wl] zullen de DG Volksgezondheld, elgenaar van de NLsportraad, op basis van Jullle negatleve
reactle nu informeren.
De kans bestaat daarbi] dat zlj op basis daarvan contact zai leggen met DGOO, als gedeiegeerd
eigenaar van de Kaderwet, om e.e.a. te bespreken.

Met vriendeliike groet.

linistene vaf
Directie Bestuurlijke en Pditieke zaken

350 500

een gedacMe voor het rnkeir
is pnnten van deze mail edit nocSg



Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

dinsdag 11 februari 2020 10:57

RE: CWIZO 02-18: agenda en stukken

Hoi,

Ja, die verlenging is ambtelijk akkoord onder een aantal voorwaarden maar ik meet de stukken nog lezen, en het
moet nog langs Knops.

Met vriendelijke greet,

Directie Ambtenaar & Organisatie

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

MInisterie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | EtageZuid 10

Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Van: |||0|||||||||||[|||[[[|||||||||||H|||||[H||||||@minbzk.nl>
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 09:49
Aan: IIBIimillllllllllllimiHHH @ niinbzk.nl>; I
Onderwerp: FW: CWIZO 02-18: agenda en stukken

Jup,

Van: ||||||||||||||||||||||||||[|||||||||||||||||||^^|||||[^^
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 09:48

Aan: ̂jJJ||||||JJ||J[|[JJ[|(S'rninbzk.nl>; |
Onderwerp: FW: CWIZO 02-18: agenda en stukken

|@minbzk.nl>

l(a)minbzk.nl>

Hoi in enjlfm,

Is een van jullie ai betrokken bij het CWIZO stuk verlening termijn sportraad?

Groeten,

Van: Jjm||||^JjmU[[(5)minbzk.nl>
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 09:23

(Sminbzk.nl>:inbzk nl>Aan:

n >nbzkn >inbzkI®

inbzk nl>n >inbzk

nl>bzkn >inbzk

bzk nl>(®bzk nl>mm

bzk n >bzk@

bzk nl>inbzk nl> mm

nl>inbzkn >@minbzk

bzk nl>(S)minbzk nl> mm

bzk nl>(Sminbzk nl> mm



|gminbzk.nl>:|
|fi>minbzk.nl>:|

|g>minbzk.nl>:|
|g)minbzk.nl>j

|fl>minbzk.nl>j
|fi>minbzk.nl>:|
|gminbzk.nl>:|

|g>minbzk.nl>j
|gminbzk.nl>:|

|@minbzk.nl>:|
|iaminbzk.nl>:|

|fi)minbzk.nl>j
|Ommb2k.nl>:|

wminbzk.nb*:!

|@minbzk.nl>:|
|fl)minbzk.nl>:|

|(B>minbzk.nl>:|
Jgminbzk.nl>:j

[fi)minbzk.nl>:T
|(S)minbzk.nl>:|

|Cminbzk.nl>n
|ffl>minbzk.nl>:|

|fl>minbzk.nl>:|
|gfnintgk.nl>:|

|g>fninbzk.nl>:|
[g)minbzk.nl>:|
|fi>minbzk.nl>;|

lfi>minbzk.nl>: JUmm[[gminbzk.nl>:
[fl)minbzk.nl>:|

|fi>minbzk.nl>:]
|(g)minbzk.nl>:|

[g>minbzk.nl>T|
|fi)minbzk.nl>

|(S)minbzk.nl>|g)minbzk.nl>:|
Onderwerp: CWIZO 02-18: agenda en stukken

Beste college's,

BIJgaand vinden Jullle de stukken, de agenda, de voorraadagenda en het format voor de adviserlng van het
CWlZO-advles voor de CWIZO vergaderlng van dinsdag 18 februart. Hieronder vinden Jullle de verdeling van de
agendapunten. BIjgevoegd Is ook de concept-beslultenlljst van de afgelopen vergaderlng (4 februari).

De ondertlggende stukken zljn hier te vinden: 2020-02-18
BIjgevoegd zijn de stukken bij agendapunten 3, 4, 6 en 10 t/m 12. De overige stukken volgen z.s.m. per
nazendlng.

De deadline voor het schrtjven van het advles Is donderdag 13 februari 11:00. Voor de BZK advlseurs: Indlen je
punten voor de vrljdagbrlef hebt lever deze dan bIj je advles aan op:

Ik hoor het graag Indlen je al eerder betrokken bent geweest bll een stuk. mee wilt lezen of opmerkingen hebt!

No. Naam

3

4 Verlenglng termlln NLsportraad

5

6

7

8

9

10 ■■■■■■■■■■■■■■■■

11

12 ■■■■■■■■■■■■■■■■

13

14

Met viiendelljke groet.



Afdeling Bestuur en Advisering
Directie Bestuur, Financien en Regie's
Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Secretariaat Bestuur en Advisering

Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag



Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

dinsdag 11 februari 2020 11:00

RE: CWIZO 02-18: agenda en stukken

Hoi,

Ik ben betrokken geweest bij #4 verlenging sportraad

Met vriendelijke greet.

Directie Ambtenaar & Organisatie

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

Ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag [ Etage Zuld 10

Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Va n: |||||||||||||[||||||||||||||||||||||||||[|||||^^
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 09:23



Onderwerp: CWIZO 02-18; agenda en stukken
|@minbzk.nl>

Beste collega's,

Bijgaand vinden jullie de stukken, de agenda, de voorraadagenda en het format voor de advisering van het
CWIZO-advies voor de CWIZO vergadering van dinsdag 18 februari. Hieronder vinden jullie de verdeling van de
agendapunten. BIjgevoegd is ook de concept-besluitenlijst van de afgelopen vergadering (4 februari).

De onderliggende stukken zijn hier te vinden: 2020-02-18

BIjgevoegd zijn de stukken bij agendapunten 3, 4, 6 en 10 t/m 12. De overige stukken volgen z.s.m. per
nazending.

De deadline voor het schrijven van het advies is donderdag 13 februari 11:00. Voor de BZK adviseurs: indien je
punten voor de vrijdagbrief hebt lever deze dan bij je advies aan op:

Ik hoor het graag indien je al eerder betrokken bent oeweest bii een stuk. mee wilt lezen of opmerkingen hebt!

No. Naam

3 ... „ . . 1

4 Verlenqinq termijn NLsportraad

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Met vriendelijke groet.

Afdeling Bestuur en Advisering
Directle Bestuur, Financien en Regie's
Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen
Minlsterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiatles
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Secretariaat Bestuur en Advisering

l@minbzk.nl I

J@minbzk.nl
Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag



Van:

Verzonden:

Aan:

m
Onderwerp:

dinsdag 11 februari 2020 11:35

RE: CWIZO 02-18: agenda en stukken

Lijkt me praktisch, ligt het voortouw bij jou?

Met vriendelijke groet.

Directie Ambtenaar & Organisatie

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

Ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Etage Zuid 10

Postbus 20011 I 2500 EA 1 Den Haag

Van: ||[|||||||||||||||m||mm||m|H||||[||[| (S)minbzk.nl>
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 11:14
Aa nj^HH|||H|H|^H^H|||||||||||||| @ m i n bz k. ̂
CC: |J|||||^^^mH|||||||||||[|||||||||@m i nbzk. nl>
Onderwerp: RE: CWIZO 02-18: agenda en stukken

|@minbzk.nl>

Mooi, schrijf jij ook mee aan het CWIZO advies?

Groeten,

Van: (®rninbzjyT|>

Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 10:57

Aan: ̂J[JJ^^J|^^J|ebos(5)minbzk.nl>: |
Onderwerp: RE: CWIZO 02-18: agenda en stukken

[(aiminbzk.nb

Hoi,

Ja, die verlenging is ambtelijk akkoord onder een aantal voorwaarden maar ik meet de stukken nog lezen, en het
moet nog langs Knops.

Met vriendelijke greet,

Directie Ambtenaar & Organisatie

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

Ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Etage Zuid 10

Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag



Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 09:49

Aan: |
Onderwerp: FW: CWIZO 02-18: agenda en stukken

jup, mmi.

Van:||||J[[||[|PJJJJ[[JJjJ|(Sminbzk.nl>
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 09:48

Aan: |
Onderwerp: FW: CWIZO 02-18: agenda en stukken

[(Sminbzk.nb

l(Sminbzk.nl>

HoljUflll en^m,

Is een van jullie a! betrokken bij het CWIZO stuk verlening termljn sportraad?

Groeten,

Van:! Imlnbzk.nl>

Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 09:23

Aan

Onderwerp: CWIZO 02-18; agenda en stukken

Beste collega's,



Bijgaand vinden jullie de stukken, de agenda, de voorraadagenda en het format voor de advisering van het
CWIZO-advies voor de CWIZO vergadering van dinsdag 18 februari. Hieronder vinden jullie de verdeling van de
agendapunten. Bijgevoegd is ook de concept-besluitenlijst van de afgelopen vergadering (4 februari).

De onderliggende stukken zijn bier te vinden: 2020-02-18

Bijgevoegd zijn de stukken bij agendapunten 3, 4, 6 en 10 t/m 12. De overige stukken volgen z.s.m. per
nazending.

De deadline voor het schrijven van het advies is donderdag 13 februari 11:00. Voor de BZK adviseurs: indien je
punten voor de vrijdagbrief hebt lever deze dan bij je advies aan op: |BJ§mm|(Q)minbzk.nl.

Ik hoor het graag indien je al eerder betrokken bent geweest bi1 een stuk. mee wilt lezen of opmerkingen hebt!

No. Naam

3

4 Verlenqinq termijn NLsportraad
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Met vriendelijke groet,

Afdeling Bestuuren Advisering
Directie Bestuur, Financien en Regie's
Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Secretariaat Bestuur en Advisering

Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag



Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

Bijiagen:

Urgentie:

dinsdag 11 februari 2020 13:34

Sportraad

CWIZO 04b - wijzigingsbesluit NLsportraad.docx

Hoog

Hoi lees je even mee? Advles meet zsm.

Inhoudelijk Is A&O akkoord met verlenglng ■■

Met vriendelljke greet.

Directie Ambtenaar & Organisatie

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

Minlsterle van BInnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Etage Zuld 10
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag



Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

Urgentie:

dinsdag 11 februari 2020 14:00

CWIZO Advies sportraad

Hoog

HoiHIjHI'jiHii/ hierbij mijn conceptinbreng voor de CWIZO (ik ben parallel ook bezig met een nota voor
akkoord van MinBZK). Het voortouw ligt bij|||||||||[||||. Ik boor graag of jullie hiermee akkoord zijn.

(Jit de evaluatie van de Sportraad Is gebleken dat het gehele veld de meerwaarde van dit advlescollege ervaart,
maar dat de taakopdracht verbreed dient te worden. VWS is daarom voornemens een wetsvoorstel In te dienen
ten behoeve van de Instelling van een permanente sportraad als advlescollege onder de Kaderwet.
|||||||B||||||||||||||||||||||||||||||||[||||||||||||||||||||||||[|||||||||||^^ VWS daarom de
Sportraad te verlengen conform art 5 van de Kaderwet advlescolleges. De Kaderwet staat toe dat de Instelling van
een tijdelljk advlescollege eenmallg met twee jaar wordt verlengd. De samenstelling van de Sportraad wordt met
dIt beslult niet gewljzlgd.

A&O Is ambtelljk akkoord met deze eenmallge verlenging, maar er Is nog geen akkoord van de minister (die moet
medeondertekenenl. Akkoord voor aqenderinq In de minlsterraad Is dan ook onder voorbehoud van aoedkeurinq

door de minister.

Wanneer VWS te zljner tijd met een wetsvoorstel komt ten behoeve van de Instelling van een permanent
advlescollege met bredere taakopdracht, zai dIt voorstel overlgens wel getoetst moeten worden aan de verelsten
die de Kaderwet advlescolleges aan de Instelling van een (nieuw) permanent advlescollege stelt.

Met vrlendelljke greet.

Directle Ambtenaar & Organlsatie

DIrectoraat-generaal Overheldsorganlsatle

MInlsterle van Blnneniandse zaken & Konlnkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Etage Zuid 10

Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag



Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

woensdag 12 februari 2020 09:27

RE: sportraad

Hoi

Ik lever vanult ons een positlef advles aan voor de CWIZO, zij het onder voorbehoud van akkoord van Knops, dat
we nog niet hebben. Ulteraard doen we het ook de lljn in naar Knops met een positief advies.

Met vriendelijke greet,

Directie Ambtenaar & Organisatle

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

Ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Etage Zuid 10
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Van: |m|[|||||||||||H^^^mH||[|mH@minvws.nl>
Verzonden: woensdag 12 februari 2020 09:00

Aa n: |^|||||[||||||||||||||||||||||||||||^^
Onderwerp: sportraad

Telefonisch krijg ik je niet te pakken, dus maareven op deze manier.
Ik moet vanmorgen mijn dgV informeren over de stand van zaken.
Zijn er wat BZK betreft nog bijzonderheden te verwachten?

Met vriendelijke groet,

Ministerie van VWS

Directie Bestuurlijke en Politieke zaken
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

S  of I

[(Sminvws.n!

een gedachte voor het milieu:

IS printer van deze mail echt nodig



Van:

Verzonden:

Aan:

CC:

Onderwerp:

woensdag 12 februari 2020 09:31

RE: CWIZO 02-18: agenda en stukken

Hoi I

Ik ben vandaag vrij en vanmlddag met mijn kinderen In de ballenbak, dus meelezen wordt pas morgenochtend. Ik
heb al wel een bijdrage voor het advles. Voor jouw beeld, Er Is op hoofdennlveau overleg geweest over dit stuk en
het Is door^""^

Bijdrage voor het advles:

Ult de evaiuatle van de Sportraad Is gebleken dat het gehele veld de meerwaarde van dIt advlescollege ervaart,
maar dat de taakopdracht verbreed dient te worden. VWS Is daarom voornemens een wetsvoorstel In te dienen
ten behoeve van de Instelling van een permanente sportraad als advlescollege onder de Kaderwet.

VWS verzoekt daarom de huldlge
Sportraad te verlengen conform art 5 van de Kaderwet advlescolleges. De Kaderwet staat toe dat de Instelling van
een tijdelljk advlescollege eenmallg met twee jaar wordt verlengd. De samenstelling van de Sportraad wordt met
dIt beslult niet gewljzlgd.

A&O Is ambtelljk akkoord met deze eenmallge verlenging, maar er Is nog geen akkoord van de minister (die moet
medeondertekenenl. Akkoord voor aoenderlna in de minlsterraad Is dan ook onder voorbehoud van aoedkeurina

door de minister.

Wanneer VWS te zljner tijd met een wetsvoorstel komt ten behoeve van de Instelling van een permanent
advlescollege met bredere taakopdracht, zai dIt voorstel overlgens wel getoetst moeten worden aan de verelsten
die de Kaderwet advlescolleges aan de Instelling,van een (nieuw) permanent advlescollege stelt.

Met vriendelijke greet,

Directle Ambtenaar & Organisatie

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

Minlsterle van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Etage Zuld 10

Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Van: @ m i nbzk. n !>

Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 17:55
Aa n @ m 1 n b z k. n I >

CC: |^^^|^^^^m|||||||^^^m||@minbzk.nl>; I
Onderwerp: FW: CWIZO 02-18: agenda en stukken

l@minbzk.nl>

Dag mmiii,

Ik zag dat je had aangegeven betrokken te zljn (geweest) bij agendapunt 4.
Ik ga morgen (woensdag) het advles opstellen. Kan je morgen In de loop van de dag meelezen? En heb je nu al
aandachtpunten die Ik moet meenemen?

Alvast bedankt!



Groet,|

Van:

Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 09:23

Aan:

4-'
IRS

s»

tassj

m

i

Onderwerp: CWIZO 02-18: agenda en stukken

Beste collega's,

BIJgaand vinden jullie de stukken, de agenda, de voorraadagenda en het format voor de advisering van het
CWIZO-advies voor de CWIZO vergadering van dinsdag 18 februari. HIeronder vinden jullie de verdeiing van de
agendapunten. Bijgevoegd is ook de concept-besluitenlijst van de afgelopen vergadering (4 februari).

De onderiiggende stukken zljn hier te vinden: 2020-02-18
Bijgevoegd zljn de stukken bij agendapunten 3, 4, 6 en 10 t/m 12. De overtge stukken volgen z.s.m. per
nazendlng.

De deadline voor het schrijven van het advies is donderdag 13 februari 11:00. Voor de BZK adviseurs: Indlen je
punten voor de vrljdagbrlef hebt lever deze dan bi] je advies aan op: flHHHBBHHHHI-

Ik hoor het graag indlen je al eerder betrokken bent qeweest bli een stuk. mee wilt lezen of opmerklngen hebt!

No. Naam

Verlenqinq termiin NLsportraad
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8
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Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker

Afdeling Bestuur en Advisering
Directie Bestuur, Financien en Regie's
Directoraat-Generaal Bestuur, Rulmte en Wonen
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Secretariaat Bestuur en Advisering

Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag



Van;

Verzonden:

Aan:

CC:

Onderwerp:

woensdag 12 februari 2020 09:44

Nota sportraad

Holjlllimil, ik heb vast een nota gemaakt mbt de sportraad. Ik heb alleen nog geen reactie vanj
Ik ben vandaag vrij, ik laat het even aan jou of je daar nog een dagje op wacht, of hem doordoet. Volgens mij
hebben ze letterlijk gedaan wat jij zel: alleen de instelllngsduur aanpassen op het oorspronkelljke besluit.

Met vrlendelijke greet,

Directie Ambtenaar & Organisatie

Directoraat-generaal Overheidsorganlsatie

Ministerie van BInnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP [ Den Haag | Etage Zuid 10
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag



Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

woensdag 12 februari 2020 09:45

RE: Digidoc bericht: Ter info taak Verlenging NL Sportraad

Ik denk niet datimillll mijn nota's kan delen hoor ©

maakt een CWIZO advies, deze Is voor akkoord minister ivm meetekenen.

Met vriendelijke groet.

Directie Ambtenaar & Organisatie

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

Ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Etage Zuid 10

Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Van: |||H|||||||Him||H||||H^^^^@minbzk.nl>
Verzonden: woensdag 12 februari 2020 09:42

Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Ter info taak Verlenging NL Sportraad

Thanks! had "m ook gedeeld.

Van: flJJ|JJJg^rninbzlyi^jyjJ|||gjaminbzlyTl>
Verzonden: woensdag 12 februari 2020 09:37

Aan: ̂^^HWBBBBBB|BBBB|(Sminbzk.nl>
Onderwerp: Digidoc bericht: Ter info taak Verlenging NL Sportraad

Hoi HHH t)en er vandaag niet, even voor jou ter info just in case.

Er is een ter info taak binnengekomen in je inbox

Klik op Verlenqinq NL Sportraad om de taak te openen.

Voor Digidoc Online klik op Verlenqinq NL Sportraad

Pit bericht kan infoi matie bevatten die met voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden. wordt u
verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwjderen De Staat aanvaardt geen aansprakeijkheid voor schade. van we ke aard ook. die
verband houdt met risico's vertxtnden aan het eiektronisch verzenden van berichten

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



4. Kamerbrief voortzetting Nederlandse Sportraad (MinVWS en MinMZ)

Datum

13 februari 2020

Kenmerk

2020-0000079829

Advies:

Akkoord met voorstel.

Toelichting advies:
•  De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) is een tijdeiijk adviesorgaan in de

zin van de Kaderwet adviescoileges, die onder de verantwoordeiijkheid van de
minister van BZK valt. A&O heeft het voorstel voorgelegd, en flllnBZKiS i
Ikkoord irret dezeeenmalige verlenging van de Nispoctrsad.

Samenvatting:
•  Uit de evaluatie ervan blijkt dat de NLsportraad meerwaarde heeft als een

adviescollege dat onafhankeiijk en objectief adviseert over thema's met sport
en bewegen als verbindende factor.

•  VWS is daarom voornemens een wetsvoorstei in te dienen ten behoeve van

de insteliing van een permanente sportraad ais adviescollege onder de

Kaderwet^^^l||||||||||||||B[||||||^||^^^^H^^^HHHHHHHBBi
|||^^||||||||||||||||||||[||||||||v\A^^ daarom de huidige Sportraad te
verlengen conform Artikei 5.1 van de Kaderwet adviescoileges. De Kaderwet
staat toe dat de insteliing van een tijdeiijk adviescollege eenmaiig met twee
jaar wordt verlengd.

•  De samensteiling van de Sportraad wordt met dit besiuit niet gewijzigd, en de
NLsportraad zich blijft bezighouden met advisering over beleid op het terrein
van sportevenementen.

Nadere informatie:

•  VWS start dus tegeiijkertijd het traject om uiteriijk 1 apri l 2022 de positie van
de raad wettelijk te hebben verankerd. Wanneer VWS te zijner tijd met een
wetsvoorstei komt ten behoeve van de insteliing van een permanent
adviescollege met bredere taakopdracht, zai dit voorstel ook getoetst moeten
worden aan de vereisten die de Kaderwet adviescoileges aan de insteliing van
een (nieuw) permanent adviescollege stelt.

Contactpersoon:

DGOO/A&O

DGBRW/BFR/B&A, \ I, /sml
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Van:

Verzonden:

Aan:

CC:

Onderwerp:

donderdag 13 februari 2020 09:27

RE: Digidoc bericht: Nieuwe taak Verlenging NL Sportraad

Hoi de map llgt niet bij mij dus Ik kan niets afronden.

Met betrekklng tot de vragen vanj^^^l, ik vraag nog even na hoe het zit bIj die beleidsbrief, ik dacht eigenlijk
dat die al eerder uit was gegaan, maar weet ik niet zeker.

Met betrekking tot de opmerking van|
dit moment al lid van de sportraad. I

over de leden, alie in het besluit genoemde personen zijn op

De opmerking met betrekking tot het opsteilen van een profiel l

Met vriendeiijke greet,

Directle Ambtenaar & Organisatle

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

Ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Etage Zuid 10

Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Verzonden: woensdag 12 februari 2020 11:51

Aa n: |||||||H||H|||||^^
CC: HHHHI^^^mH@minbzk.nl>
Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Nieuwe taak Verlenging NL Sportraad

Dank.

Ik heb opiegnota aangepast bij afwezigheid |||mi|||.

Ik vraag Umill (bij deze) of hij de aanpassingen aan besluit en toelichting aan VWS kan doorgeven.

Kun je de werkmap afronden als je akkoord bent?

Van:^JJ|mJHm[mm@minbzk.nl>
Verzonden: woensdag 12 februari 2020 11:38

Aan: JUm[||||^J[J|mHU[(Sminbzk.nl>
Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Nieuwe taak Verlenging NL Sportraad

Hoi

Ik heb twee opmerkingen hierbij:



Tot slot zit er een klein foutje In een van de wijzigingsopdrachten (In Artlkel I, onderdeel B staat "onderdeel a',
wat volgens mij 'onderdeel c' moet zijn), dit hoeft uiteraard niet in de CWIZO aan bod te komen, maar kan wel
nog even meegegeven worden aan VWS.

Groeten

Van: (5) minbzk.nl

Verzonden: woensdag 12 februari 2020 10:03

Aan:

Pminbzk.nl>

Onderwerp: Digidoc berlcht: Nieuwe taak Verlenging NL Sportraad

CZW akkoord?

Er is een taak binnengekomen in je inbox

Klik op Verlenging NL Sportraad om de taak te openen.

Voor Digidoc Online klik op Verlenging NL Sportraad

Dit bencht kan informatie bevatten die met voor u is besteind, Indien u met de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden. wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en bet bericht te verwjderen De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade van we ke aard ook, die
verband houdt met risico's verbcnden aan het elektronisch verzenden van berichten

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



Van:

Verzonden:

Aan:

CC:

Onderwerp:

donderdag 13 februari 2020 10:52

RE: Digidoc bericht: Nieuwe taak Verlenging NL Sportraad

Dat heb ik ze vanochtend doorgegeven! Ga ervan uit dat ze dat gaan aanpassen.

Met vriendelijke groet.

Directie Ambtenaar & Organisatie

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

Ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Etage Zuid 10
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Van: IlllllllllllimHllll^^llllim^^milll @ rn in bzk. n l>
Verzonden: donderdag 13 februari 2020 10:51
Aa n H|||||HH|H||HH|||||^H|^H|| @ rn i n b z k. n I >; I
CC: |BH||B|||||||||||Hillll^^
Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Nieuwe taak Verlenging NL Sportraad

Ha HHI'

Ook als de leden die nu officieel worden benoemd als lid a! lid waren, |

l@minbzk.nl>

Groeten

Van: JjmjJ[|^^J|^^J|^^j|(Qnninbzk.nl>
Verzonden: donderdag 13 februari 2020 09:39

Aan: (5) rninbzk.nl>

CC: ■H|||||g||||||P|||||||^||||||||^inlr^
Onderwerp: RE: Digidoc bericht; Nieuwe taak Verlenging NL Sportraad

(a'nninbzk.nl>

De werkmap is a! door de lijn in. De resterende punten kun je ambtelijk aan WVS doorgeven.

I(5)minbzk.nl>

Van: JJUJJJ[[[Um|^H@minbzk.nl>
Verzonden: donderdag 13 februari 2020 09:27
Aan: BBBBmmMWWMBBJ[(5'minbzk.nl>; |

Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Nieuwe taak Verlenging NL Sportraad

|, de map iigt niet bij mij dus ik kan niets afronden.

Met betrekking tot de vragen van||^HI|||' vraag nog even na hoe het zit bij die beleidsbrief, ik dacht eigeniijk
dat die a! eerder uit was gegaan, maar weet ik niet zeker.



Met betrekking tot de opmerking van]
dit moment al lid van de sportraad. P

over de leden, alle In het besiuit genoemde personen zijn op

De opmerking met betrekking tot het opstellen van een profiel'

Met vriendelljke greet,

Oirectie Ambtenaar & Organisatie

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

Ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 1 Etage Zuid 10

Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Van:

Verzonden: woensdag 12 februarl 2020 11:51

Aan: ||MM|BBBHBB^HBBBW(S)minbzk.nl>
CC:8H||B|||BB|mj|^[mj^minbzk.nl>
Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Nieuwe taak Verlenging NL Sportraad

Dank.

Ik heb opiegnota aangepast bij afVvezigheid |[||||||||||||||||||

Ik vraagHHB (bij deze) of hij de aanpassingen aan besiuit en toelichting aan VWS kan doorgeven.

Kun je de werkmap afronden als je akkoord bent?

Van: ̂ JJJJJJjJJJJJJ^minbzk.nb
Verzonden: woensdag 12 februari 2020 11:38

Aan:

Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Nieuwe taak Verlenging NL Sportraad

Hoi ■■■■,

Ik heb twee opmerkingen hierbij:

Tot slot zit er een klein foutje in een van de wijzigingsopdrachten (in Artikel I, onderdeel B staat 'onderdeel a',
wat volgens mij "onderdeel c' moet zijn), dit hoeft uiteraard niet in de CWIZO aan bod te komen, maar kan wel
nog even meegegeven worden aan VWS.

Groeten ■■i

Van: minbzk.nl
Verzonden: woensdag 12 februari 2020 10:03
Aan: UBB||B^WBBB|^B^BBB|@minbzk.nl>

^minbzk.nl>



Onderwerp: Digidoc bericht: Nieuwe taak Verlenging NL Sportraad

CZW akkoord?

Er is een taak binnengekomen in je inbox

Kiik op Verienqinq NL Sportraad om de taak te openen.

Voor Digidoc Online kiik op Verienqinq NL Sportraad

Dit bencht kan intormatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bencht abusievelijk aan u is toegezonden. wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verw jderen De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook. die
verband houdt met nsico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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



Van:

Verzonden:

Aan:

CC:

Onderwerp:

donderdag 13 februari 2020 16:33

RE: CWIZO 02-18: agenda en stukken

Hoi,

3a, Nota zit in de lijn, lag een uurtje geleden nog bij de DG. Wanneer de minister tijd gaat hebben, ehm, geen
idee!

Met vriendeiijke greet.

DIrectle Ambtenaar & Organlsatie

Directoraat-generaa! Overheidsorganisatie

MInlsterle van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | EtageZuid 10
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Van:|||||[||||||||||||||||||||||||^^|||||||||^||||||||^^
Verzonden: donderdag 13 februari 2020 16:32

@ m i n bz k. n !>; I
CC: |HH^I9iliHSHB^^^bzk.nl>
Onderwerp: RE: CWIZO 02-18: agenda en stukken

|@minbzk.nl>

Hoi I en/ofi

Is het nog gelukt om de nota de lijn in te doen? Wanneer verwachten jullie reaetie? We willen
morgenochtend de advisering naar versturen, dus ik hoor het graag!

GroetJ

Verzonden met BlackBerry Work
(\v\\\v.blackberr\ .com)

Van: d niinbzk.nl>

Datum: woensdag 12 feb. 2020 1 1:19 AM

A a n: IIIHHHHHHHHHHHHHHi
Kopie: I

[JjJJ|'ffminbzk.nl>.i
<7 minbzk.nl>

I ymunbzk.nl>

Onderwerp: RE: CWIZO 02-18: agenda en stukken

Hoi I

Als CZW vandaag nog kan reageren, kan ik de nota de lijn doen en lukt het hopelijk om een akkoord te krijgen
voor de CWIZO.

of ik zai jullie op de hoogte houden.

Groeten, ||||||H



Van: ̂^gJggy|Q^^J||JJJJJ||J|^JjarninbzjyTl>
Verzonden: woensdag 12 februari 2020 11:18

Aan: ̂||||||||B||||W||^B^BB[[|@minbzk.nl>: |
CC: ̂Pmm|||^^^^^H^minbzJyil>
Onderwerp: RE: CWIZO 02-18: agenda en stukken

|(a)minbzk.nl>

Dank voor je input!
Zie bijiage voor het conceptadvles; Ik hoor het graag als jullle opmerklngen/aanpassingen hebben. Ook heb Ik nog
een vraag open staan (wanneer verwachten jullie goedkeuring minBZK?).

Kunnen jullie je reactie ook mailen aan onze adviseurs postbus (zie CC). Ik ben morgen dus buiten de deur, dus
dan kan mijn college^Hljllljllljllll jullie opmerkingen verwerken.

Alvast bedankt!

Groet, I

Van:

Verzonden: woensdag 12 februari 2020 09:31

Aan:J^^H^H|||^^^HH||||H^H|m|H|||[^rninbzloil>
CC:

Onderwerp: RE: CWIZO 02-18: agenda en stukken

Hoi j

Ik ben vandaag vrij en vanmiddag met mijn kinderen in de ballenbak, dus meelezen wordt pas morgenochtend. Ik
heb al wel een bijdrage voor het advies. Voor jouw beeld, Er is op hoofdenniveau overleg geweest over dit stuk en

door iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimin.

Bijdrage voor het advies:

Uit de evaluatie van de Sportraad is gebleken dat het gehele veld de meerwaarde van dit adviescollege ervaart,
maar dat de taakopdracht verbreed dient te worden. VWS is daarom voornemens een wetsvoorstel in te dienen
ten behoeve van de instelling van een permanente sportraad als adviescollege onder de Kaderwet. HHHBIi
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[||||||||||||||||||||||[|||||||||||||||||||||||||||||^^ VWS daarom de
Sportraad te verlengen conform art 5 van de Kaderwet adviescolleges. De Kaderwet staat toe dat de instelling van
een tijdelijk adviescollege eenmalig met twee jaar wordt verlengd. De samenstelling van de Sportraad wordt met
dit besluit niet gewijzigd.

A&O is ambtelijk akkoord met deze eenmalige verlenging, maar er is nog geen akkoord van de minister (die moet
medeondertekenenj. Akkoord voor aoendering in de ministerraad is dan ook onder voorbehoud van coedkeurina

door de minister.

Wanneer VWS te zijner tijd met een wetsvoorstel komt ten behoeve van de instelling van een permanent
adviescollege met bredere taakopdracht, zai dit voorstel overigens wel getoetst moeten worden aan de vereisten
die de Kaderwet adviescolleges aan de instelling van een (nieuw) permanent adviescollege stelt.

Met vriendelijke groet.

Directle Ambtenaar & Organisatie

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

MInisterle van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Etage Zuid 10



Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

t|

Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 17:55

Aan J||^B^WB|mMl||||^BB(S)minbzk.nl>
CC: llflllllllllllllll^^ I
Onderwerp: FW: CWIZO 02-18: agenda en stukken

Dag

l@minbzk.nl>

Ik zag dat je had aangegeven betrokken te zijn (geweest) bij agendapunt 4.
Ik ga morgen (woensdag) het advies opstellen. Kan je nnorgen in de loop van de dag meeiezen? En heb je nu a!
aandachtpunten die Ik moet meenemen?

Alvast bedankt!

Groet, I

Van J[^[mJUJm|(Sminbzk.nl>
Verzonden; dinsdag 11 februari 2020 09:23

Aan

Onderwerp: CWIZO 02-18: agenda en stukken

Beste collega's,



Bijgaand vinden Juille de stukken, de agenda, de voorraadagenda en het format voor de advlsering van het
CWIZO-advles voor de CWIZO vergadering van dinsdag 18 februaii. Hieronder vinden Juille de verdeling van de
agendapunten. BIJgevoegd Is ook de concept-beslultenfijst van de afgelopen vergadering (4 februari).

De ondeiiiggende stukken zljn hier te vinden: 2020-02-18

BIJgevoegd zljn de stukken bIJ agendapunten 3, 4, 6 en 10 t/m 12. De overige stukken volgen z.s.m. per
nazendlng.

De deadline voor het schrtjven van het advles Is donderdag 13 februari 11:00. Voor de BZK advlseurs: Indlen Je
punten voor de vrljdagbrlef hebt lever deze dan bIJ Je advles aan op: .

Ik hoor het graag Indlen Je al eerder betrokken bent qeweest bil een stuk. mee wilt lezen of opmerkingen hebt!

No. Naam

3 jj

4 Verienalnq termlln NLsportraad

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Met vriendelijke groet,

er

Afdeiing Bestuur en Advlsering
Directie Bestuur, Financi^n en Regie's
Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen
Minlsterle van Blnnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelatles
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Secretarlaat Bestuur en Advlsering

M

E

Aan< , woensdag, donderdag, vrijdag



Van:

Verzonden:

Aan:

CC:

Onderwerp:

vrijdag 14 februari 2020 09:21

RE: CWIZO 02-18: agenda en stukken

Met is de DG voorbij, en gaat mee in de weekendtas, dus hopeiijk maandag of dinsdag witte rook.

Met vriendelijke greet,

Directie Ambtenaar & Organlsatie

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

Ministerle van Binnenlandse zaken & Konlnkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Etage Zuid 10

Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Va n: |m|||^^|^^^^^|^miH|||||[|||[||[|||||P @ m i n b z k. n I >
Verzonden: donderdag 13 februari 2020 16:56

Aa nJ||||||||||||^HH|H
CC: llfll^^^lllllllllllllllll^^
Onderwerp: RE: CWIZO 02-18: agenda en stukken

(5)minbzk.nl>

Ok!

Dan laten we voor nu in het advies staan dat het akkoord is, onder voorbehoud van goedkeuring minister
(=interventie bij het CWIZO voorstel). Als jullie voor dinsdagochtend (CWIZO is om 9.30u) een update
hebben. dan horen we die graag zodat |||||||||||||||||||||[| ook weet dat ze niet hoeft te intervenieren.

Groet, I

Verzonden met BlackBerry Work
(vwv \v.blackberi \ .com)

Van: I d iTiinbzk.n]>
Datum: donderdag 13 feb. 2020 4:33 PM
Aan: !tilninbzkjil>

Onderwerp: RE: CWIZO 02-18: agenda en stukken

Hoi,

Ja, Nota zit in de lijn, lag een uurtje geleden nog bij de DG. Wanneer de minister tijd gaat hebben, ehm, geen
idee!

Met vriendelijke groet.



DIrectie Ambtenaar & Organisatie
Directoraat-generaal Overheidsorganisatia
Minlsterie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelatias

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Etage Zuid 10
Postbus 20011 1 2500 EA | Den Haag

Verzonden: donderdag 13 februari 202016:32

Aan:; " i I nl" I |@nninbzk.nl>
@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: G/VIZO 02-18: agenda en stukken

Hoil en/ofl

Is het nog gehikt cm de nota de lijn in te doen? Wanneer verwachten juUie reactie? We willen
morgenochtend de advisering naar||||m[P versturen, dus ik boor het graag!

Greet, ]

Verzonden met BlackBerry Work
fw"\v\v.blackberr\'.coin')

Van: ||||||||||||^|||||||^[|||[|||||||H^^iiubzk^>
Datum: woensdag 12 fdb. 2020 11:19 AM

niinbzk.nl>

Onderwerp: R£: CWIZO 02-18: agenda en stukken

Hoil

|@minbzk.n>

Als CZW vandaag nog kan reageren, kan Ik de nota de lijn doen en lukt het hopelljk om een akkoord te krijgen
voor de CWIZO.

of Ik zai jullie op de hoogte houden.

Groeten,

Verzonden: woensdag 12 februari 202011:18

Onderwerp: RE: CWIZO 02-18: agenda en stukken

[g)minbzk.nl>

Hoi (enj D'

Dank voor je Input!
Zle bijlage voor het conceptadvles; Ik hoor het graag als jullie opmerklngen/aanpassingen hebben. Ook heb Ik nog
ddn vraag open staan (wanneer verwachten jullie goedkeuring minBZK?).

Kunnen jullie je reactie ook mallen aan onze adviseurs postbus (zle CC). Ik ben morgen dus bulten de deur, dus
dan kan mljn college ||[^|§|fH91 jullie opmerkingen verwerken.

Alvast bedankt!



Groet, I

Van:

Verzonden: woensdag 12 februari 2020 09:31

Onderwerp: RE: CWIZO 02-18: agenda en stukken

Hoi I

Ik ben vandaag vrlj en vanmlddag met mijn kinderen In de ballenbak, dus meelezen wordt pas morgenochtend. Ik
heb al wel een bljdrage voor het advles. Voor jouw beeld, Er is op hoofdennlveau overleg geweest over dit stuk en
bet is doorHI^I in dat gesprek geaccordeerd.

Bljdrage voor het advles:

Uit de evaluatie van de Sportraad is gebleken dat het gehele veld de meerwaarde van dit adviescollege ervaart,
maar dat de taakopdracht verbreed dient te worden. VWS is daarom voornemens een wetsvoorstel in te dienen
ten behoeve van^de instelling van een permanente sportraad als adviescollege onder de Kaderwet. IHHHI

VWS verzoekt daarom de huidige
Sportraad te verlengen conform art 5 van de Kaderwet adviescolleges. De Kaderwet staat toe dat de instelling van
een tijdelijk adviescollege eenmalig met twee jaar wordt verlengd. De samenstelling van de Sportraad wordt met
dit besluit niet gewijzigd.

A&O is ambtelijk akkoord met deze eenmalige verlenging, maar er is nog geen akkoord van de minister (die moet
medeondertekenenl. Akkoord voor aaenderina in de ministerraad is dan ook onder voorbehoud van ooedkeurina

door de minister.

Wanneer VWS te zijner tijd met een wetsvoorstel komt ten behoeve van de instelling van een permanent
adviescollege met bredere taakopdracht, zai dit voorstel overigens wel getoetst moeten worden aan de vereisten
die de Kaderwet adviescolleges aan de instelling van een (nieuw) permanent adviescollege stelt.

Met vriendelijke groet.

DIrectle Ambtenaar & Organlsatie

Directoraat-generaal Overheldsorganlsatle

MInlsterie van Binnenlandse zaken & Konlnkrijksrelatles

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Etage Zuid 10

Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 17:55
Aan^^^BBB|||W^^BBBBB|(S)minbzk.nl>
CC: |B||B||BBBB^^^^^J|^J(5)minbzk.nl>: |
Onderwerp: FW: CWIZO 02-18: agenda en stukken

l(Sminbzk.nl>

DagHH,

Ik zag dat je had aangegeven betrokken te zijn (geweest) bij agendapunt 4.
Ik ga morgen (woensdag) het advles opstellen. Kan je morgen in de loop van de dag meelezen? En heb je nu al
aandachtpunten die ik moet meenemen?

Alvast bedankt!



Groet,|

Van:

Verzonden: di

[@minbzk.nl>
11 febnjari 2020 09:23

Aan

Beste collega's,

Bijgaand vinden jutlie de stukken, de agenda, de voorraadagenda en het format voor de advfsering van het
CWIZO-advles voor de CWIZO vergadering van dinsdag 18 februari. Hieronder vinden Julile de verdeilng van de
agendapunten. Bijgevoegd Is ook de concept-besluitenlljst van de afgelopen vergadering (4 februari).

De ondeiiiggende stukken zijn hier te vinden: 2020-02-18
Bijgevoegd zijn de stukken bij agendapunten 3, 4, 6 en 10 t/m 12. De overige stukken volgen z.s.m. per
nazending.

De deadline voor het schrijven van het advies is donderdag 13 februari 11:00. Voor de BZK adviseurs: indien je
punten voor de vrijdagbrief hebt lever deze dan bij je advies aan op: IHHHHHBHHHH

Ik hoor het graag indien je ai eerder betrokken bent oeweest bii een stuk. mee wilt lezen of opmerkingen hebt!

No. Naam

Vertenqinq termHn NLsportraad



7

8

9 ■■■■■■■■■■■■■

10

11

12

13

14

Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker

Afdeling Bestuur en Advisering
Directie Bestuur, Financien en Regie's
Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Secretariaat Bestuur en Advisering

Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag



Van:

Verzonden:

Aan:

CC:

Onderwerp:

maandag 17 februari 2020 12:18

Sportraad

Knops is akkoord met de verlenging van de sportraad. Ik breng de blijde boodschap over aan VWS, Informeer jij
onze vertegenwoordiger In de CWIZO?

Met vriendelijke groet.

Directie Ambtenaar & Organisatie

Directoraat-generaal Overheidsorganlsatle

Ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Etage Zuid 10
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag



Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

maandag 17 februari 2020 12:19

Knops is akkoord met verlenging sportraad

Hoi imiiH

Knops is zonder opmerkingen akkoord gegaan met de verlenging van de sportraad. Wlj geven dat nog mee aan
onze vertegenwoordlger In de CWIZO.

Met vrlendelijke greet.

DIrectie Ambtenaar & Organisatle

DIrectoraat-generaal Overheidsorganlsatle

Ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Etage Zuld 10

Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag



ctoo aU.koord 1m)2

Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

Aan

Van

MinBZK

DGOO OGOO/AtO/O

nota

11 tebniarl 2020

Verlenglng NedeHandse Sportraad

2020-0000074308

84iii»H8«ih»iIU, ft
vws

lAarHeidin^
VWS wll naar aanleiding van de evaiuatle van de Nederiandse Sportraad, en In
afwachting van de insteiling van een permanente adviesraad met een bredere
advlestaak op sportgebied, de insteiling van dit tijdelljke advlescollege eenmallg
verlengen op basis van art. 5 van de Kaderwet advlescolleges.

Advies/actii

■' 'I Met opmerfclngen (MSt];
12 SM

asbrlef (^cept bijgevoegd) gaat gelljktijdig met het KB naar de Kamer,
maar valt niet onder de verantwoordelljkheld van MinBZK. Beslult en beleldsbrlef
worden parallel op de reguliere wljze behandeld in de CWIZO van 18 februarl
2020 en aangeboden aan de MR.

Kern
Ult de evaiuatle van de Sportraad is gebleken dat het gehele veld de meerwaarde
van dIt advlescollege ervaart, maar dat de taakopdracht verbreed dient te
worden. VWS Is daarom voomemens een wetsvoorstel In te dienen ten behoeve
van de Insteiling van een permanente sportraad met een brede advlestaak, als
advlescollege onder de Kaderwet.
De huldlge, tijdelljke Sportraad eindlgt per l april 2020. VWS verzoekt daarom de
huldige Sportraad te verlengen met 2 Jaar, op grond van art. 5 van de Kaderwet
advlescolleges.

Toelichting
De Kaderwet staat toe dat de Insteiling van een tijdelijk advlescollege eenmallg
met twee jaar wordt veriengd. De taak van de Sportraad yvprdt met dit beslult
nIet gewijzis

Wanneer VWS te zljner tijd met een wetsvoorstel komt ten behoeve van de
Installing van een permanent advlescollege met bredere taakopdracht, zai dIt
voorstel ulteraard wel getoetst moeten worden aan de vereisten die de Kaderwet
advlescolleges stelt aan de Insteiling van een (nieuw) permanent advlescollege.

Pagint l van l



Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

Opvolgingsvlag:
Vlagstatus:

woensdag 22 juli 2020 09:12

FW: CHgidoc bericht: Deling Verlenging NL Sportraad is afgerond

Opvolqen

Met vlag

En deze ook?

Van; ̂jPf||lliy'
Datttm: woensdag 12 feb. 202011 :S3 AM
Aan: ̂HBjjjjjH

Ondemerp: RE; Digidoc bericht: Deling Verlenging NL Sportraad is afgerond

dank

Verzonden: woensdag 12 februari 2020 11:54

Aan: I
.5^ ill

Onderwerp: Digidoc bericht: Deling Verlenging NL Sportraad is afgerond

Op zich ,,

De deling van Verlenging NL Sportraad in je inbox A&O/O is afgerond.

Klik op Verlenging NL Sportraad om de taak te openen.

Voor Digidoc Online klik op Verlenging NL Sportraad

Dtt behcht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Incfien u niet de geadresseerde bent Of dit bencM a^HJsieve^ aai u is toegezoixlen, wordt u
verzDcht dat aan de atzender te metden en het tienctit te verw jderen De Staat aanvaardt geen aansprakel ̂heid voor schade, van we ke aard ook, (fie
vertiand houdt met risico's vertxjnden aan het etektromsch verzenden van beh(diten

This message may contam information that is rxrt inten(jed for you If y(xj are not the arforessee or i this messa^ was sent to you by rr^take, you are
retjuested to inform the sender and delete the message. The State accepts no kabitity for damage of any kirxJ resulting from ttie risks inherent in ttie
electronic transmission of messa^s



Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

dinsdag 18 februari 2020 09:26

RE: even vieren! lOuur Petit Cafe

Ha dank hoor, gaat me helaas niet lukken, maar sympathiek dat Ik in het iijstje stond!

Met vriendelijke groet.

Directie Ambtenaar & Organisatie

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

Ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | EtageZuid 10
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Van: ̂mim[|y||||||||||||||||[|^^^^g@minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 18 februari 2020 09:23

Aan

Onderwerp: even vieren! lOuur Petit Cafe

Dames, heren,

De CWIZO heeft het voorstei Sportraad zojuist tot hamerstuk verklaard.
We kunnen dus door naar de MR.

□it kleine, maar wel belangrijke, succes moeten we even vieren.
Wij zorgen voor koffie met koek o.i.d. in het petit cafe,
le bent van harte uitgenodigd.
Zie je om lOu beneden.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van VWS

Directie Bestuurtijke en Poiitieke zaken
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
9+ Qfi



een gedachte voor het milieu:

is printen van deze mail echt nodig



Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

Opvolgingsvlag:

Vlagstatus:

woensdag 26 februari 2020 09:25

RE: Digidoc bericht: Ter info taak 096813 Voortzetting Nederlandse Sportraad

Opvolgen
Met vlag

Prima!

Met vriendelijke groet.

Directie Ambtenaar & Organisatie

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

Ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Etage Zuld 10

Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Verzonden: woensdag 26 februari 2020 09:21
Aan: Qglllllllllllimiimiimillim @ minbzk.nl>
Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Ter info taak 096813 Voortzetting Nederlandse Sportraad

Dank voor je mail, Input Is niet nodlg. Met stuk Is zonder bespreking akkoord bevonden In de CWIZO en Is een
hamerstuk voor de MR. Ik heb dus het CWIZO advles gebrulkt als basis voor het MR advles.
Ik heb je In digidoc nog een keer ter Info meegenomen.

Groet, j

Van: |||||||JJJ[J[J[^P[JJ[|(Sminbzk.nl>
Verzonden: vrijdag 21 februari 2020 13:45
Aan: r (^miRbzk.ni>

Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Ter info taak 096813 Voortzetting Nederlandse Sportraad

Heb jlj nog Input nodlg?

Met vriendelijke groet,

Directie Ambtenaar & Organisatie

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

Ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP [ Den Haag | Etage Zuld 10

Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag



Van: ̂H|^W|M|j|||j{||P^Jg||g^^^^^^^J(5)rninbzk.nl>
Verzonden: vrijdag 21 februari 202012:46
Aan: JJ[m[|^[JUmU[(Sminbzk.nl>
Onderwerp: Digidoc bericht: Ter info taak 096813 Voortzetting Nederlandse Sportraad

Voor advies uitgezet bij HHHHHHHHIii

Er is een ter Info taak binnengekomen in je inbox ||||[[|[|||||||[[|.

Klik op 096813 Voortzetting Nederlandse Sportraad om de taak te openen.

Voor Digidoc Online klik op 096813 Voortzetting Nederlandse Sportraad

Dit bericht kan informatie bevatten die met 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 verw jderen De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade. van we ke aard ook. die
verband houdt met risico's verlxtnden aan het eiektronisch verzenden van Ijerichten.

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



Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

Opvolgingsvlag:
Vlagstatus:

woensdag 4 maart 2020 14:16

Sportraad

Opvolgen

Met vlag

Vrijdag ligt de verlenging van de Sportraad in de MR (Ik neem aan als hamerstuk). VWS wil het KB daarna zo snel
mogelijk naar de kamer sturen en vraagt of zij dat alleen doen of samen met ons (de brief dus, het KB wordt
medeondertekend). Weet jij dat?

Met vriendelijke greet.

Directie Ambtenaar & Organisatie

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

MInisterie van Binnenlandse zaken & Konlnkrijksrelaties

Turfmarkt 147 1 2511 DP | Den Haag | Etage Zuid 10

Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag



Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

woensdag 4 maart 2020 14:50

Sportraad

Opvolgingsvlag:
Vlagstatus:

Opvolgen

Met vlag

HojjjjjjjlBI' 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 | 2511 DP | Den Haag | Etage Zuid 10

Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

1 1 i^fi T li iiilirif 'itlirtiiaainiiiih-"



Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

Van Min MZ, mede namens Min BZK
DGBRW

BFR/B&A

Contactpersoon

advies
Ministerraad
Onderraad

Kamerbrief Voorzetting Nederlandse Sportraad

Datum

26 februari 2020

Kenmerk

2020-0000104261

Bijlage(n)

1

Advies akkoord met voorstel

Interventie n.v.t.

Samenvatting MR/OR-voorstel Het betreft een hamerstuk.

Nederlandse Sportraad (NLsportraad) Is een
tijdelljk advlesorgaan in de zin van de Kaderwet

adviescolleges, die onder de verantwoordeliikheid
van MinBZK valt. MinBZK is reeds akkoord met

deze eenmaiige verienging van de NLsportraad.
Uit de evaiuatie ervan biijkt dat de NLsportraad
meerwaarde heeft ais een adviescoilege dat
onafhankeiijk en objectlef adviseert over thema's

met sport en bewegen ais verbindende factor.

VWS is daarom voornemens een wetsvoorstei in te

dienen ten behoeve van de insteiiing van een
permanente sportraad ais adviescoilege onder de

Kaderwet. I

VWS verzoekt daarom de huidige Sportraad
eenmaiig met twee jaar te veriengen conform

Artikei 5.1 van de Kaderwet adviescolleges.

De samensteiiing van de Sportraad wordt met dit

besiuit niet gewijzigd, en de NLsportraad zich biijft
bezlghouden met advisering over beieid op het

terrein van sportevenementen.

Toelichting op advies Wanneer VWS te zijner tijd met een wetsvoorstei

komt ten behoeve van de insteiiing van een

permanent adviescoilege met bredere

taakopdracht, zai dit voorstel ook getoetst moeten

worden aan de vereisten die de Kaderwet

adviescolleges aan de insteiiing van een (nieuw)
permanent adviescoilege steit.
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Ambtetijk voortraject CWIZO 18 februari 2020

(Bij advies MR) n.V.t.

behandeling in OR
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Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

Opvolgingsvlag:
Vlagstatus:

woensdag 22 juli 2020 09:11

FW: Digidoc bericht: Deling Verienging NL Sportraad is afgerond

Opvolgen

Met vlag

Zal deze e-mail ook a! bij het pakketje?

Van:

Datum: vrijdag 14 feb. 2020 8:18 AM
Aan: JJ[J|mjm[m|iTiinbzk.ni>. [

minbzk.nl>

Onderwerp: RE; Digidoc bericht: Deling Verienging NL Sportraad is afgerond

|fSminbzk.nl>

Van: i r/minbzk.ni>

Datum: donderdag 13 feb. 2020 7:04 PM
Aan: JjBBM||B|^^M|^^^BM|^r;^nbz.k.n!>
K o p i tijninbzkjTl >
Onderwerp: FW: Digidoc bericht: Deling Verienging NL Sportraad is afgerond

Wat betreft planning richting 1/4:

Laatste MR voor voorjaarsreces Is 21/2
Eerste erna is 6/3

Wat zijn daarvan de gevolgen? Leidt dit nog tot aanpassingen in de nota?

' SflHUHl flIHHHHI
Verzonden: donderdag 13 februari 2020 15:44

minbzk.nl>

Aan

Onderwerp: Digidoc bericht: Deling Verienging NL Sportraad is afgerond

1.0.m. IHH vragen van HHHi HHI beantwoord en een klein stukje
toegevoegd.

De deling van Verienging NL Sportraad In je Inbox DGOO Is afgerond.



Klik op Verlenqina NL Sportraad cm de taak te openen.

Voor Digidoc Online klik op Verlenqinq NL Sportraad

Dit bencht kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indian u met de geadresseerde bent of dit bericht abusieveli|k aan u Is toegezonden, wordt u
verzoctit dat aan de afzender te melden en tiet bericht te verw jderen De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade. van we ke aard ook. die
verband houdt met risico's vertxjnden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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
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Van:

Aan:

Cc;

Onderwerp:

Datum:

10.2.
10.2.0

RE; Voortgangsrapportage sport (WGO 2019)

woensdag 11 december 2019 13:24:54

Hoi

Volgende week Is mijn collega nog aanwezig

daarna zljn we allebei niet meer aanwezig.

Hopelljk kunnen jullie ook genieten van een paar dagen vrlj of vakantie!

Groet, I

(Qimlnbzk.nl). maar

Van: (g)minvws.nl>

Verzonden: woensdag 11 december 2019 11:40

A a n: @ nn i n b z k. n I >

CC: @ m i n vws. n I >

Onderwerp: RE: Voortgangsrapportage sport (WGO 2019)

Ha

Geen dank.

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

Mvrgr, mze

Van:1U.^.e ^^^^^^^^^J^(5)minbzk.nl>
Verzonden: woensdag 11 december 2019 11:29

Aa n: 1Ty:^^^|m[JU[J[[|f5)minvws.nl>
Onderwerp: RE: Voortgangsrapportage sport (WGO 2019)

Dank voor de stukken. Ben benieuwd naar je conceptreactle!

Groeten, ]

Van: |10.2^^|B[|||||||^^^^^^|||MlIlinyW5Jl[>
Verzonden: dinsdag 26 november 2019 13:37

l@minbzk.nl>Aan:j

Onderwerp: FW: Voortgangsrapportage sport (WGO 2019)

Hallo TO2;1,

Bijgaand ontvang je de set info die vorige week aan de TK is aangeboden in bet kader van de
voortgangsrapportage sport t.b.v. WGO op 2 december.
In de brief is in een passage de evaluatie van de NLsportraad toegelicbt. In een van de pdf's zit
bet evaluatierapport.
Dan beb je alvast wat om je in te lezen voor wanneer later de beleidsreactie aan je wordt
voorgelegd.

Vanaf de 2® week december boop Ik een tekst te kunnen bebben om met je te bespreken.

Met vriendelijke groet,



Doc. 8

Aclviseur concernsturing
Ministerie van VWS

Directie Bestuurlijke en Politieke zaken
Postbus 20350 | 2500 EJ 1 Den Haag

®  3B£2i3
l@minvws.nl

1^^^ een gedachte voor het milieu
IS printen van deze mail echt nodig
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Van;

Aan:

Cc:

Onderwerp;

Datum:

Bijiagen:

10.2.1

10.2.e
IQ.2.t

200123 Wijzbesl.veriengingtermijn.Ned.Sportraad.vS
donderdag 30 januari 2020 12:41:07

200123 Wiizbesl.verlenainaternii1n.Ned.SDQrtraad.v3.docx

Hallo

Bijgaand een bijgestelde versle KB, waarin de bredere taakopvatting is opgenomen.
Graag verneem Ik spoedig
Met vriendelijke groet,Met vnendeiiike (

Aoviseu^oncerr.oncernsturing
Ministerie van VWS

Directie Bestuurlijke en Politieke zaken
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

s + 31 (0)70 |p.2,y of 06 |0.2.e I
.'' 111111111111 (Sminvws.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.



Doc. 17

Van:

Aan:

Cc:

Onderwerp:

Datum:

Bijiagen:

10.2,6

10.2.e

10.2.e
RE: beleidsreactie evaluatie NLsportraad

woensdag 29 januari 2020 10:41:00

Nota van Toelichtina bii KB NLsportraad 200129.docx

Hallo iU.fi en

. Ik hou me net als hij vanultIk ben een collega van
Concernsturing Dezig met de NLsportraad.
In zijn afwezlgheld mail Ik jullie de concept-nota van toelichting. Deze kan meegenomen
worden voor het overleg van morgen over het beleidsadvles tav de NLsportraad.

Bij het overleg van morgen Is I0.2.ej overlgens wel gewoon aanwezlg.

Tot dan!

Vrlendelljke groet,

1U.2.e 11 Ministerie van Volksgezondheld, Welzijn en Sport
Adviseur Concernsturing | Directie Bestuurlijke en Polltleke Zaken

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Mobiel: n-.-in?fijai8a | E-mailin?eB (a)minvws.nl

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

CC: |0^^^^|[|[||||||||||||||||||^^
Onderwerp: RE: beleidsreactie evaluatie NLsportraad

Haiio

Dank voor de mall.

Laat|]Jjj|2|gJ a.u.b. maar laten weten hoe hlj het proces wll doorlopen.
Gelet o^T^ tijdpad naar einde huldlge termljn sportraad van 31 maart, zit er wel enlge druk op
het proces (waarblj jullie natuuriljk gewoon jullle werk moeten kunnen doen).

Verzonden: woensdag 22 januari 2020 11:26

Aan: @minvws.ni>

Onderwerp: RE: beleidsreactie evaluatie NLsportraad

Haj10.2.i,

Mljn collega neemt contact met je op over onderstaande.
Vanwege mljn detacnenng naar justltle en opieldlngsdag ben Ik deze week moeilljk berelkbaar.

Groeten, 10.2.

10.2.e
beleidsmedewerker Org3nlsatiebeleid

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
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Turfmarkt 1471 2511 DP | Den Haag
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

T06|oji
Icamlnbzk.nl

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

Van:

Verzonden: dinsdag 21 januari 2020 15:00

Aan: lU.Z.e

CC: TQ^2j^_^______^^^||@minvws.nl>
Onderwerp: beleidsreactie evaluatie NLsportraad

Hallo jgy^,

In het verlengde van mijn eerdere mail vanmlddag.
Ik word ingehaald door de actualitelt.
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 vriendelijke greet,

Adviseur Loncernsturing
Ministerie van VWS

Directie Bestuurlijke en Politieke zaken
Postbus 20350 I 2500 EJ | Den Haag

® ̂  i:P-2>y of 06 jo.2.y
'••i 1U.2;.e ■cSmmws.nl

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

Aan:

Onderwerp:

Datum:

0.2.6»
0.2.e
RE: voorstel sportraad

woensdag 5 februari 2020 08:48:17

Dank. Ik hoop dat het denken niet te veel van jouw nachtrust heeft gevergd. ©
Ik neem dit mee.

Mvrgr,

van: 32,Zfil
Verzonden: woensdag 5 februari 2020 06:37

Aao-.miEimm
Onderwerp: RE: voorstel sportraad

Mogge
Lag vahnacht er even aan te denken dat de voordracht van het besluitje mede namens de
Minister van BZK moet 'gebeuren'. hiierbijaangepa^exemplaar waarin dat nu is opgenomen.
Heb de nota van toelichting gelezen. Wei staat in het stuk een aantal keren
"NLsportraad' terwiji in de eerste volzi^M^ange^ven dat de Nlsportraad in het stuk verder
wordt aangeduid als Yaad'.
Gr,

Van:^^!^^ J@minvws.nb
Verzonden: donderdag 30 januari 2020 16:36

@minvws.nl>i0.2.^

|(aminvws.nl>: 110.2^Aan:
«IB- • •• .

|@minvws.nl>:10.2.#'^
|@minvws.nl>

Onderwerp: FW: voorstel sportraad
Dame, heren,
Ter info.

Het materiaal is bij BZK gedeponeerd.
Ik zai begin volgende week al aan de iijn gaan hangen bij BZK over hoe de vlag er bij hangt
(zodat ik hopelijk tijdens het PC iets van actualiteit kan melden).
Mvrgr,

Verzonden: donderdag 30 januari 2020 16:35

Aa n:

Onderwerp: voorstel sportraad

Hallo

Dank voor 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 helpt mij dan als 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 vriendelijke groet,

AOviseur Loncernsturing
Ministerie van VWS

Directie Bestuurlijke en Politieke zaken
Postbus 20350 | 2500 El | Den Haag
a + 31 (0)70 3525]
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Rl 2^^>^^®rninvws.nl

een gedachte voor het mllieu-

is printer! van deze mail echt nodig

L.



Doc. 21

Van:

Aan:

Cc:

Onderwerp:

Datum:

Bijlagen:

10.2.6

10.2.6
10.2.6

FW: Aanleveren stukken NLsportraad.CWIZO 18 februari
maandag 10 februari 2020 13:33:15

040220 aanbiedina Soortraad CWIZO.pdf

beleidsreactie evaluatle NLsportraad.docx

wlizlainasbeslult NLsportraad.docx

Ha

Bijgaand ontvang je de stukken zoals we die vandaag bij het CWIZO-secretarlaat hebben
aangeleverd.
Afgelopen vrijdag heeft |fO?7!? overeenstemmlng bereikt met 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 overeenstemmlng 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 DGGO 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,

wimm
Auviseur concernsturmg

Ministerie van VWS

Directie Bestuurlijke en Politieke zaken
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

» + 31 (0)7010.2.e I of 0610.Ze |
fSiminvws.nl

een gedachte voor het milieu

IS pnnten van deze mail echt nodig

Va n: jyyiy^^^glllllllllllllllllllllllllllll^^
Verzonden: maandag 10 februari 2020 11:24

AantJCf^
CC:'

@minszw.nl>

w.2:§

io.2:i
(5)minvws.nl>

(®minvws.nl>

@minvws.nl>;|HJ0^(5)minocw.nl;
^@minvws.nl>;

Onderwerp: Aanleveren stukken NLsportraad CWIZO 18 februari

Hallo

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

Groet,
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I Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Adviseur Concernsturing | Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken

Parnassuspie'" S | 2511 VX | Den Haag
Mobiel: 06-10.S.'S'Hj I E-mail■ilGRS'!BW@minvws.nl
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Van:

Aan:

Cc:

Ondefwerp:

Datum:

o.2.e

RE:

nnoensdag 12 febnjari 2020 10:33:34

HaFTTTZel.

Dank voor het goede berlcht.
Ik begreep vanTiP.Z.el dat HI verlof had. Met hem heb Ik ook a! even contact gehad.

Mvrgr, la

Van:TTmf (fi)minbzk.nl>

Verzonden: woensdag 12 februari 2020 09:27

Aan:|P!!ISS^^^BBBBBI^BB(S)minvws.nl>
Onderwerp: RE: sportraad

Hoi 125^,

Ik lever vanult ons een positlef advles aan voor de CWIZO, zfj het onder voorbehoud van
akkoord van Knops, dat we nog niet hebben. Uiteraard doen we het ook de lljn In naar Knops
met een positlef advles.

Met vriendelljke groet.

Directle Ambtenaar & Oiganisatia

Directoraat-generaal Overheidsorganlsatie

Ministerie van Binnenlandse zaken & KoninkrQksreiaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | EtageZuid 10

Postbus 200111 2500 EA | Den Haag

T06

Van: ft |(gminvws.nl>
Verzonden: woensdag 12 februari 2020 09:00

Aan:

Onderwerp: sportraad

Hal1U.2.el

Telefonlsch krijg Ik Je nIet te pakken, dus maar even op deze manier.
Ik moet vanmorgen mljn dgV Informeren over de stand van zaken.
Zljn er wat BZK betreft nog bljzonderheden te verwachten?

Met vriendeiiike groet.

wviseur umcemstunng
Ministerie van VWS

Directie Bestuuriijke en Politielte zaken
Postbus 20350 | 2500 □ | Den Haag
g + 31 (0)70tlJ 2^.61 ofoelU.l^l
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^^1 een gedachte voor het milieu;
IS printen van deze mail echt nodig
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Van:

Aan;

Cc:

Onderwerp:

Datum;

10.2

10,2.e

10.2

RE: Knops is akkoord met verlenging sportraad

maandag 17 februari 2020 12:35:22

Goed nieuws!!

Dank je.

Mvrgr,

Van:1U.Ze " |](5)minbzk.nl;
Verzonden: maandag 17 februari 2020 12:19

Onderwerp: Knops is akkoord met verlenging sportraad

Ho

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

Met vrlendelijke groet,

10.2.dH

Dlrectie Ambtenaar & Organisatie

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

Ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 j 2511 DP j Den Haag j EtageZuid 10

Postbus 20011 I 2500 EA j Den Haag

T06-22i2iOi


