
Notitie 

Maatschappelijke Ontwikkeling 

Sport 

Steller:  

E-mail: 

Datum: 15-2-2018 

Aan 

Van 

Betreft 

: Wethouder Visser 

:  

: Feyenoord City voorcontract 

Beste Adriaan, 

Graag bespreken we de voortgang rond de intentieovereenkomst Sociaal 

Economisch Programma Feyenoord City. Hierbij alvast een memo met een 

toelichting.  

Aanleiding 

Vorige week vrijdag bespraken we de voortgang van het social impact contract met 

jou. Afgelopen dinsdag 13 februari vond datzelfde overleg plaats met de wethouders 

Struijvenberg en De Langen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Naar aanleiding van de bestuurlijke overleggen afgelopen week heeft Feyenoord de 

inhoud van het voorcontract aangevuld, is de projectorganisatie beschreven en is een 

begroting opgesteld. 

Bespreekpunten 

1. De inhoud van de intentieovereenkomst en daarbij kennisnemen van de

bijgestelde ambities, de acties, projectorganisatie en financiën in 2018/2019.

2. Verzending van dezelfde informatie naar wethouder De Langen en

Struijvenberg.

3. Verdere afstemming met Feyenoord Rotterdam N.V. over dekking van hun

begroting en over de projectleiders sportschool plus en multisportclub.

4. Agendering in het college.

Toelichting: 

De betrokken partijen hebben het proces om te komen tot de basisovereenkomst 

Sociaal Economisch Programma Feyenoord City in drie delen opgeknipt: 

- februari / maart 2018: intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma

Feyenoord City ondertekend door Feyenoord en gemeente Rotterdam.

- juni / juli 2018: basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma

Feyenoord City ondertekend door Feyenoord en gemeente Rotterdam.
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- december 2018 basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma 

Feyenoord City mede ondertekend door overige partners (zoals bijvoorbeeld 

NPRZ, onderwijsinstellingen, etc.). 
 

In de periode oktober 2017 – februari 2018 hebben vertegenwoordigers van 

Feyenoord en gemeente (vanuit de clusters MO, W&I, SO, NPRZ) input geleverd 

voor de inhoud van de intentieovereenkomst.   

De voortgang van de intentieovereenkomst is besproken in het DT MO, MO tafel Zuid 

– NPRZ, gezamenlijke directieraad respectievelijk stuurgroep Feyenoord en 

Gemeente voor het Stadionpark. Tussentijds zijn jij (als coördinerend wethouder) en 

betrokken wethouders Werkgelegenheid en Economie respectievelijk Onderwijs, 

Jeugd en Zorg geïnformeerd.  

 

Toelichting intentieovereenkomst 

De intentieovereenkomst heeft een inhoudelijke onderlegger. In deze onderlegger 

worden naast de ambities op de einddoelen ook een stappenplan met mijlpalen, 

concrete inspanningen van Feyenoord en inzet van gemeente in het voetbalseizoen 

2018/2019 per project vastgelegd. Daarnaast bevat de onderlegger een omschrijving 

van de projectorganisatie, een begroting voor 2018/2019 van Feyenoord Rotterdam 

N.V. (zie onder kopje ‘Advies’) en een procesvoorstel om te komen tot de 

basisovereenkomst in juni 2018. Uitgangspunt is dat de initiërende partijen 

Feyenoord Rotterdam N.V., Stadion Feijenoord N.V. voor eigen rekening en risico 

hun programma opstellen en uitvoeren. 

 

De ambities op de beleidsvelden sport, werk en onderwijs zoals verwoord in het 

Sociaal Economisch Programma van Feyenoord zijn afgelopen periode getoetst op 

haalbaarheid. De MKBA Feyenoord City is daarbij gehanteerd. Dit heeft er toe geleid 

dat: 

 de ambitie met betrekking tot de sportdeelname naar beneden is bijgesteld 

van 32.500 nieuwe sporters wekelijks in 10 jaar tijd, naar 15.000 nieuwe 

sporters wekelijks (jong en oud) in 10 jaar tijd; 

 de ambitie op gebied van werkgelegenheid om 1500 fte nieuwe banen 

gedurende bouw en exploitatie fase van Feyenoord City is overeind gebleven; 

hiervan is eenderde netto nieuwe banen bedoeld voor laag- en ongeschoold 

werk voor Rotterdammers op Zuid; 

 de onderwijs ambitie om vanaf 2020 structureel 500 stageplaatsen te bieden, 

erkend door opleidingen, is eveneens herbevestigd; 

 de schoolsport plus ambitie van beweegonderwijs op 100 scholen (65 PO en 

35 VO scholen) over een periode van 10 jaar gemeten, sporten, buiten de 

wettelijke verplichte uren aan gymonderwijs ca. 1400 extra kinderen 

structureel wekelijks, die voorheen niet structureel wekelijks sporten, is 

overeind gebleven;  

 de ambitie van sporten in de openbare ruimte jaarlijks 200.000 bezoekers 

gebruik laten maken van sportmogelijkheden in de publieke ruimte en 3600 

structureel wekelijkse sporters activeren, is overeind gebleven; 
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 de multisportclub, de sportexperience en de Sport & Healthstyle Campus 

(broedplaats) worden ontwikkeld. 

 

Advies 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op advies 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Communicatie: 

N.v.t. 

 

Vervolgprocedure: 

Het proces om te komen tot het voorcontract ziet er als volgt uit: 
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16 

februari 

Alle stukken (concept collegepost, inhoudelijke onderlegger, juridisch 

contract) af  

20 

februari 

Bestuurlijk overleg coördinerend wethouder Visser  

20 

februari 

Bij akkoord Visser, per mail versturen concept-collegepost + bijlagen 

wethouders de Langen en Struijvenberg 

26 of 28 

februari 

Na goedkeuring wethouders verzending stukken ten behoeve van 

agendering in collegevergadering 6 maart 

6 maart Voorcontract in college 

 

Na ondertekening van de intentieovereenkomst Sociaal Economische Programma 

Feyenoord City worden er een aantal sessies tussen Feyenoord en de gemeente 

georganiseerd om te komen tot de basisovereenkomst in juni 2018. 

 

Bijlagen: 

 Juridische intentieovereenkomst, inclusief de bijlage.  

 




