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Van:
Verzonden: maandag 20 november 2017 14:28
Aan:
Onderwerp: FW: Terugkoppeling overleggen Mobiliteitscontract Feyenoord City

Hoi, ter info de terugkoppeling van het overleg met   vanochtend. Vanmiddag Gez.
Directieraad hierover.

Met vriendelijke groet,

Van: 
Verzonden: maandag 20 november 2017 14:27
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Terugkoppeling overleggen Mobiliteitscontract Feyenoord City

Beste allen,

Vanmiddag is er een Gezamenlijke Directieraad, waarin ook de mobiliteit van Feyenoord City op de agenda staat.
Ter voorbereiding hierop een korte samenvatting van de vanochtend besproken voortgang.

Vanochtend heeft een overleg tussen  plaatsgevonden.
Hierin is de woensdag binnen het project voorgestelde lijn bevestigd. Deze lijn is vervolgens eind deze ochtend met
juristen van Feyenoord en gemeente doorgenomen. De inschatting is dat deze lijn ook voor hen haalbaar is en dat
buiten teksuele optimalisaties de hoofdlijnen van het contract staan. Belangrijk onderdeel daarvan is dat beide
partijen zich kunnen vinden in de in het contract opgenomen incentive regeling, waarbij een bonus of malus wordt
verrekend met de erfpachtcanon.

Een en ander heeft geleid tot onderstaand proces:

27 november:
Vaststellen 1.0 versie basisovereenkomst en inhoudelijke onderleggers tijdens Gezamenlijke Stuurgroep.
De overeenkomst voorziet onder meer in inhoudelijke (inspanningen, mijlpalen en monitoring) en financiële (hoogte
bonus/malus, gekoppeld aan incentive) afspraken voor het eerste jaar, dus tot eind 2018.
Daarbij wordt wél een vergezicht geschetst voor de totale doorlooptijd van het contract, zij het met een slag om de
arm.

Als disclaimer richting de Raad wordt in de Collegebrief opgenomen dat Feyenoord pas in het eerste kwartaal 2018
vanuit haar eigen meerjarenbegroting de financiële implicaties voor de lange termijn inzichtelijk kan maken (en
zodoende niet eerder met een financiële bepaling akkoord kan gaan).
Tegelijkertijd sluit de toonzetting van de Collegebrief aan bij de toezegging van de wethouder dat de Raad het
Mobiliteitscontract ter goedkeuring voorgelegd zal krijgen. Bij aanbieding van het Mobiliteitscontract voor jaar 1
met een doorkijk voor een langere looptijd, kan zodoende de Raad ruimte worden geboden om (inhoudelijk) mee te
denken, binnen de kaders die in het Mobiliteitsplan in mei reeds zijn vastgesteld.
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4 december:
Toesturen definitieve stukken en voorzet Collegebrief aan het College.

12 december:
Behandeling in het College

Tussengelegen periode:
Binnen het project zal ook voortgang moeten plaatsvinden, namelijk het verder uitwerken van de eerste twee
(contract)jaren tot concrete afspraken in een 2-jarig Plan van Aanpak. Dit is geen contractstuk en behoeft ook geen
politieke instemming, maar is wel als voorwaarde in de position paper benoemd. In dit document kan ook de
samenhang (bijvoorbeeld: eerst een steiger nodig voordat meer vervoer over water kan worden gerealiseerd)
verder worden uitgewerkt dan nu al het geval is.

Eind maart:
Uiterlijk per eind maart (wellicht te koppelen aan rapportageverplichting in het kader van de regeling risicovolle
projecten?) wordt, op basis van voortschrijdend inzicht uit de meerjarenbegroting van Feyenoord en ook mede op
basis van inhoudelijke voorstellen (waar relevant en haalbaar) vanuit de Raad, het financiële vergezicht bijgesteld en
het contract voor de volledige doorlooptijd vastgelegd en afgesloten. Hiervoor is logischerwijs (wederom)
instemming en besluitvorming van beide partijen nodig. Ik verwacht dat dit aan gemeentelijke zijde via het College
kan en dat dan niet nogmaals met de Raad hoeft te worden betrokken. Zij hebben immers al mee kunnen praten
over de inhoud.

Op korte termijn (lees: deze week) vinden de volgende acties plaats:
- Feedback gemeente op inhoudelijke onderleggers contract (maandag) en aanpassing door Feyenoord (uiterlijk

donderdag)
- Aanlevering hoogte bonus/malus voor 2018 en financieel vergezicht voor totale doorlooptijd door Feyenoord –

het vergezicht wordt nadrukkelijk nog in maart bijgesteld.
- Aanpassing en afronding tekst basisovereenkomst door gemeente, uiterlijk vrijdagochtend na overleg juristen.

Jurist Feyenoord denkt actief mee bij tekstuele voorstellen (uitkomst overleg juristen van vanochtend).
- Verzamelen definitieve stukken en voorbereiden Gezamenlijke Stuurgroep uiterlijk voorafgaand aan

gemeentelijke deadline aanleveren stukken aan wethouders.

neem jij deze lijn vanmiddag mee in de Gezamenlijke Directieraad?

Met vriendelijke groet,

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.




