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Schriftelijke beantwoording van de vragen uit de 2e 
termijn WGO Sport 2022 

1. Aanleiding 
Tijdens de voortzetting van het WGO 2022 op donderdag 1 december heeft u 
toegezegd om de onbeantwoorde vragen die in de tweede termijn zijn gesteld 
schriftelijk te beantwoorden voor de stemmingen. Met deze Kamerbrief geeft u 
gevolg aan deze toezegging.  

2. Geadviseerd besluit 
Bijgevoegde Kamerbrief ondertekenen. 

3. Kernpunten 
Tijdens de voortzetting van het WGO 2022 op donderdag 1 december zijn 
verschillende vragen aan u gesteld in de tweede termijn die niet beantwoord zijn 
vanwege tijdgebrek. De vragen hebben betrekking op diverse onderwerpen.  
 

4. Toelichting 

Ook zegt u een bijdrage van €  1 mln toe aan Thialf, volgend op de wens van de 
Kamer om Thialf financieel te ondersteunen. In het regeerakkoord is aangegeven 
dat Thialf ondersteund moet worden uit de 25 mln euro voor extra inzet sport en 
bewegen. De plannen van Thialf (en de aandeelhouders) om de exploitatie 
structureel te verbeteren in het kader van het topsportaccommodatiebeleid zijn 
echter nog niet uitgekristalliseerd. Aandachtspunt hierbij is dat deze bijdrage op 
de korte termijn ook moet gaan bijdragen aan de duurzame verbetering van de 
exploitatie van Thialf op de langere termijn.  

a. Draagvlak politiek 
n.v.t. 

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
n.v.t. 

c. Financiële en personele gevolgen 
n.v.t.  

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
n.v.t. 
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e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
De financiële vraagstukken zijn afgestemd met FEZ.  

f. Gevolgen administratieve lasten 
n.v.t.  

g. Toezeggingen 
Met deze brief heeft u de toezegging om de onbeantwoorde vragen die in het 
tweede termijn van het WGO zijn gesteld afgedaan.  
In de brief doet u de volgende toezeggingen: 

- De Kamer informeren over de voortgang op hogere deelname van 
zwemles voor kinderen met een beperking. 

- Het informeren van de Kamer over uw bijdrage aan het Nationaal 
Actieprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

h. Fraudetoets 
n.v.t.  

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

a. Motivering 
Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 




