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Vragen van de gemeenteraad over zorgelijke afname sporten door jongeren 
 
Toelichting 
 
In meerdere berichtgevingen in media en binnen onderzoeken zoals van het RIVM en 
NOC*NSF wordt er aandacht gevraagd voor de schade van Corona op de gezondheid en het 
welzijn van jongeren. Er worden percentages genoemd dat 40% van de jongeren is gestopt 
met sporten en het is de vraag hoe deze jongeren weer gemotiveerd kunnen worden om het 
sporten (weer) op te pakken. Daarnaast hebben lokale sportverenigingen moeite met het 
vinden of vasthouden van vrijwilligers en het vinden van de juiste middelen om activiteiten te 
organiseren. 
 
Het is algemeen bekend dat sporten ontzettend belangrijk is voor welzijn, zowel mentaal als 
fysiek. Naast de belangrijke, sociale component. Corona heeft ons allen op achterstand gezet, 
maar voor de jongeren hebben we een extra verantwoordelijkheid te nemen om hen snel 
weer gemotiveerd te krijgen om te gaan sporten nu het ook weer mag.  
 
D66Velsen vraagt hiervoor specifieke aandacht aan het college. 
 
Vragen 
 

1. Is het college op de hoogte van het probleem dat er veel jongeren zijn afgehaakt met 
sporten door Corona? Speelt dit probleem ook in Velsen? 
 

2. Zo ja, is het college het met D66Velsen eens dat dit een urgent probleem vormt? 
Gaat het college hier dan concrete maatregelen op nemen? 
 

3. In hoeverre is het college op dit moment bezig om Velsenaren, en dan jongeren in 
het bijzonder, te stimuleren weer te gaan sporten? 

 
4. In hoeverre zijn er bij het college signalen ontvangen van sportverenigingen dat zij 

kampen met een tekort aan vrijwilligers om, nu het weer is toegestaan, activiteiten 
voor jongeren te organiseren?  
 

5. In hoeverre meent het college dat ons huidige Servicecentrum Vrijwilligerswerk is 
toegerust om voor deze specifieke problematiek een helpende hand te kunnen 
bieden? 



 
D66Velsen maakt zich vooral zorgen over de terugval van kinderen in kwetsbare situaties. Zij 
zijn vaak niet lid van een vereniging of missen een sportmaatje. 

 
6. Herkent het college dat kwetsbare kinderen extra zwaar worden getroffen? Zo ja, 

welke specifieke aandacht gaat het college hieraan geven? 
  
Wij zien graag de beantwoording van onze vragen binnen 15 dagen tegemoet, met 
tussenkomst van de griffie. 
 


