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Verslag
Van:
E-mail:

Betreft

:

Projectgroep Feyenoord City SIC

Locatie

:

Timmerhuis, 4.008

Datum

:

30 november 2017

Tijd

:

09:00-10:00

Aanwezig

:

Afwezig met :
kennisgeving

1

Opening en Mededelingen
opent de vergadering een geeft aan dat
verhinderd.
neemt waar voor

2

en

zijn

.

Vaststelling verslag projectgroep 14 november (zie bijlage 1)
Vastgesteld.

3

Stand van zaken (terugkoppeling stuurgroep, gezamenlijke directie raad
en bestuurlijk overleg)
geeft aan dat Feyenoord de afgelopen weken een eerste stapje in de goede richting
heeft gedaan, ze zijn er echter nog niet. In de gezamenlijke directieraad heeft Feyenoord om
meer tijd gevraagd, en een hulpvraag gedaan aan de gemeente Rotterdam. Wat wil de
gemeente terugzien in de SIC? Wat mist er nu nog?
Naar aanleiding van bovenstaande hebben Marco Hoogerbrugge,
en Edu opnieuw
naar het proces gekeken en een verruimd proces uitgetekend (zie onderstaand). Hierbij komt
er eerst een voorcontract (met garantie projectorganisatie, financiële dekking en commitment
aan ambities en proces), daarna een SIC tussen Gemeente en Feyenoord, dat richting het
eind van het jaar uitgebreid wordt met partners. Deze wordt voor eind 2018 getekend.

Blad:

2/2

Verruimd proces
en
geven aan dat ze het een goed besluit vinden, omdat we nu de tijd
hebben om kwaliteit te leveren.
geeft aan dat het gevolg hiervan wel is dat de moties veel later worden afgedaan. De
projectgroep bespreekt dat de afspraak met de motie-indieners van 30/11 om deze reden
opnieuw ingepland moet worden.
stelt dat het goed is om dit te doen voor de
verkiezingen. De rest van de projectgroep stemt hiermee in. Actie:
1.

4

stuurt mail naar
met verzoek om Visser te vragen of hij zelf met motie
indieners om tafel wilt of dat ambtenaren dat doen.

Uitwerkingen projectformats bespreken
Ter kennisgeving. Dank voor degenen die formats al hebben aangevuld.

5

Vervolgproces
Gemeente geeft aan: wat moet in SIC? Ambities over meerdere jaren en meetbare inspanning
en inzet Feyenoord. Daarnaast de acties die Feyenoord in 2018 moet ondernemen.
geeft aan dat hij conceptplannen van Feyenoord nodig heeft, waaruit het einddoel van
afzonderlijke projecten duidelijk wordt, met daarnaast de concrete stappen die Feyenoord gaat
ondernemen om daar te komen. Om dit te bereiken wordt het volgende afgesproken;
2.

en
organiseren in samenwerking met Edu twee sessies in januari waar
coördinatoren vanuit gemeente en Feyenoord op afzonderlijke thema’s en projecten
afstemmen.
en Edu werken deze nieuwe opzet op 4/12 nader uit.

3. Tijdens fase 3 (zie afbeelding boven) een onafhankelijke partij een aantal sessies laten
organiseren om tot een breedgedragen SIC te komen.

6

Rondvraag en Afsluiting
bedankt iedereen voor de input en sluit de vergadering af.

