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Aan de stuurgroep Feyenoord City:  
 

 

Sociaal-maatschappelijk programma Feyenoord City  
Tijdens de raadsvergadering van 11 mei 2017 zijn de plannen met betrekking tot Feyenoord City vastge-

steld. De gemeente Rotterdam verleent haar medewerking aan het project Feyenoord City onder de ook 

door de raad vastgestelde voorwaarden die beschreven zijn in het gemeentelijk position paper Feyenoord 

City. De gemeenteraad heeft het college verzocht, in een vijftal moties, de plannen van de gemeente Rotter-

dam en die van Feyenoord op gebied van sociaal-economische ontwikkeling op elkaar aan te laten sluiten 

en in concrete doelstellingen uit te werken.  

 

Social impact contract  
Feyenoord, de gemeente Rotterdam en partners sluiten hiertoe een ‘social impact contract’. Door gezamen-

lijk te werken aan een ambitie, inzet op elkaar af te stemmen en in te spelen op de behoefte van de Rotter-

dammers, kan meer bereikt worden voor de Rotterdammers op Zuid en later met succesvolle, bewezen 

maatregelen in heel Rotterdam. Het ‘social impact contract’ op zichzelf én de structuur die voor de totstand-

koming wordt opgezet, draagt bij aan de na te streven integrale beleidsvorming binnen (cultuur, welzijn, 

jeugd, economie) en tussen de gemeente Rotterdam, Feyenoord en partners. In de moties wordt gevraagd 

om een uitgewerkt contract bij ‘financial close’ eind 2018. 

 
Nieuw voorstel planning  
Aanvankelijk was de planning om op 4 december 2017 reeds een 80% versie van dit contract naar College 

en Raad te sturen. We zijn echter nog niet zover. Er ligt weliswaar een stevig plan van Feyenoord, maar de 

gemeente heeft nog onvoldoende tijd gehad hierop te reageren. En we willen juist dat het een samenwer-

kingscontract wordt. Ook zijn er nog zaken die we samen verder willen uitwerken zoals het inbouwen van 

een een voorstel hoe om te gaan met programma onderdelen die onder of boven verwachting scoren.  



Om te garanderen dat er straks een gedegen stuk naar de raad gaat waar zowel het team van de gemeente 

als dat van Feyenoord/City achter staat, stellen we de volgende planning voor: 

 

• 31 januari 2018 - voorcontract* in concept  

• 28 februari 2018 - voorcontract getekend  

• Juni 2018 - social impact contract gemeente-Feyenoord (minimum versie) 

• December 2018 - social impact contract gemeente-Feyenoord-partners (maximum versie)  

 

Deze planning is nog steeds conform motie om een voorstel ter goedkeuring naar de gemeenteraad te stu-

ren vóór datum van de financial close.  

 

Graag toestemming van de stuurgroep om voorgestelde planning aan te houden.   

 

 

 

Edu Jansing / Feyenoord City  
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Voorcontract /  
Concept

Voorcontract /  
Getekend

Social Impact Contract /  
Gemeente & Feyenoord

Breed Social Impact Contract / Gemeente & 
Feyenoord & Partners (financial close)

• Milestones 
• Inspanningen 
• Dekkingsplan

• KPI’s per onderdeel 
• Voorstel incentive 

• Uitgewerkte plannen per 
ambitie (werk, onderwijs, 
sport)

• Inzet partners per 
onderdeel  
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