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D
e afgelopen tien jaar 
heeft de Amsterdamse 
sportwereld veel te danken 
aan de wethouders Carolien 

Gehrels (PvdA) en Eric van der Burg 
(VVD). Terwijl bij de overheid de 
meeste politici qua sport over twee 
linkerhanden beschikken, wist dit duo 
impulsen aan alle aspecten van de 
branche te geven. Van de bodem van 
de samenleving tot de topsport.

Van der Burg komt bovendien de 
eer toe, dat hij zo’n beetje als eerste 
politicus de koppeling tussen zorg 
en sport maakte. Hij verhoogde het 
sportbudget, omdat er in zijn visie dan 
minder geld nodig was voor zorg. 

Van het totale gemeentebudget van 
5 miljard euro gaat inmiddels jaarlijks 
twee procent (100 miljoen euro) naar de 
sport en wie de uitgaven, infrastructuur 
en logistiek analyseert komt tot de 
conclusie dat de hoofdstad het qua 
sport echt goed voor elkaar heeft.

Gehrels en Van der Burg hebben 
dus een mooie erfenis achter gelaten 
voor Simone Kukenheim (D’66), de 
nieuwe wethouder Zorg, Jeugd(zorg), 
Beroepsonderwijs en Sport. In 
tegenstelling tot vooral Van der Burg, 
nu voorzitter van de atletiekunie, 
heeft Kukenheim niet bepaald een 
sportachtergrond. Aan de andere kant 
is er door haar voorgangers zo’n stevige 
fundering gelegd, dat zij over de nodige 
leuningen kan beschikken.

Één daarvan is het project ‘De 
Sportieve Stad’, waarin diverse 
projecten zijn opgenomen. Lees als 
sportliefhebber bijvoorbeeld de Agenda 
Topsport en Evenementen 2025 
door en je wordt gewoon blij. Daarin 
staat ondermeer de verplichting om 
minstens één keer per jaar gastheer 
van een toonaangevend internationaal 
evenement te zijn. 

Enkele andere doelstellingen:
1.  Amsterdam zet zich 

in op innovatieve (top)
sportevenementen die aansluiting 
vinden bij de sport in Amsterdam 
en zich ontwikkelen tot nieuwe 
sportvormen. Zoals urban sports 
en urbanvormen van traditionele 
sporten zoals 3 x 3 basketball;

2.  Amsterdam streeft naar diversiteit 
in haar (top)sportagenda die 
aansluit op de diversiteit van 
de Amsterdamse samenleving. 
Zoals de grote populariteit van 
verdediging- en vechtsporten 
onder de jongeren;

3.  Amsterdam hecht groot belang 
aan de programmering van 
(top)sportevenementen voor de 
gehandicapte sporter.

Een van mijn persoonlijke favorieten 
is Topscore, dat een interactie tussen 
verenigingen en scholen voorstaat. 
Daarbij worden op de scholen dertien 
sporten aangeboden, variërend van 
dans tot voetbal en van tafeltennis tot 
american football. Via een soort van 
stappenplan kunnen scholieren lid 
worden van een vereniging, waarbij in 
gevallen van financiële kwetsbaarheid 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
bijspringt.
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Dit werkt zo goed, dat Rotterdam het 
gekopieerd heeft met het succesvolle 
jeugdproject  ‘Schoolsportvereniging’. 
Dat zorgde er in 2019 voor dat 2634 
basisscholieren bij een club gingen 
sporten, met uiteindelijk 566 nieuwe 
leden tot gevolg. Topscore Amsterdam 
geldt daarvoor als blauwdruk, terwijl 
Rotterdam weer een stap verder is 
gegaan door in 24 verschillende wijken 
speciale schoolsportverenigingen 
op te richten. Zo stimuleren de 
grote gemeenten elkaar en worden 
wezenlijke bijdragen geleverd aan 
gezondheid, schoolprestatie en 
leefbaarheid van de wijk.

Het is nu aan wethouder 
Kukenheim om deze dynamiek 
te waarborgen. Aanvankelijk was 
er scepsis over de financiële 
ondersteuning vanuit het nieuwe 
gemeentebestuur; intussen is het 
sportbudget van 100 miljoen euro 
weliswaar niet verhoogd, maar ook niet 
verlaagd. Dat geeft de burger moed.

Helemaal nu er 5.3 miljoen 
euro extra is uitgetrokken om de 
Amsterdamse sportsector tijdens de 
coronacrisis te ondersteunen. Met als 
zeer effectieve maatregel dat de huur 
van gemeentelijke sportvoorzieningen 
over de maanden maart, april en mei 
wordt kwijtgescholden. Ook heeft de 
gemeente een informatiepagina
voor corona en sport op amsterdam.nl 
ingericht, een callcenter Sport opgezet 
en wordt er veelvuldig met alle 
betrokkenen gecommuniceerd.

Wat duidelijk maakt dat 
Amsterdam nog altijd een kloppend 
sporthart heeft. ■
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