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Onderwerp 

 
Schriftelijke vragen van het lid Flentge inzake het buitenspel zetten van activistische 
longartsen door de Alliantie Rookvrij. 
 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
 

Toelichting door vragensteller: 
 
In de week 25-289 maart besteedden meerdere media aandacht aan het beëindigen 
van het partnerschap tussen de Alliantie Nederland Rookvrij en de Stichting 
Rookpreventie Jeugd (SRPJ) en het stopzetten van de financiering van TabakNee, 
onderdeel van SRPJ, door het KWF.1 In dit artikel wordt geschreven dat de 
activistische toon van de SRPJ reden was voor het beëindigen van de samenwerking.  
 
Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de SP, 
op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, 
de volgende schriftelijke vragen: 
 
1. Deelt het college de mening van de fractie van de SP, dat de SRPJ heeft 

bijgedragen aan het terugbrengen van het aantal jongeren dat rookt? Zo ja, deelt 
het college de mening van de SP, dat het buiten de deur zetten van Stichting 
Rookpreventie Jeugd door de Alliantie Nederland Rookvrij een slechte zaak is? 
Graag een toelichting. 
 

2. De GGD Amsterdam is één van de 155 bij Alliantie Nederland Rookvrij 
aangesloten partijen. Wat is hun standpunt over het buiten de deur zetten van de 
SRPJ door de Alliantie Nederland Rookvrij?  

 
3. Zijn het college en de GGD Amsterdam bereid om de verbanning van SRPJ in de 

Alliantie Nederland Rookvrij aan te vechten, dan wel zelfstandig samen te blijven 
werken met de SRPJ bij het tegengaan van roken in de regio Amsterdam? Graag 
een toelichting. 

 
4. Hoe wil de gemeente Amsterdam, met de GGD Amsterdam, bewerkstelligen dat 

de maatschappelijk zeer actieve en succesvolle groep TabakNee/ SRPJ weer aan 
boord komt bij de Alliantie NL Rookvrij? 

 

Het lid  van de gemeenteraad, 
 

E.A. Flentge 

                                                   
1 https://www.trouw.nl/samenleving/antirookclub-zet-longartsen-buiten-de-deur-
~a7a9309e/  


