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1. 1e Voortgangsrapportage
Besproken is versie 1 (2 maart 2018):
· Geheime informatie benoemen. Wordt apart behandeld
· Peildatum is maart 2018. Feitelijk heden, maar bij bijzondere momenten (ondertekening mobcon bijvoorbeeld

kan wellicht nog gaandeweg tussengevoegd worden)
· Per project-onderdeel aangeven in welke fase het verkeert
Actie: Eind van de week wordt geredigeerde versie rondgestuurd (Wilco).

2. NvU Stadion en Welstandskamer
Besproken zijn de notitie van (6 maart 2018) en de ppt NvU Stadion van  toegelicht door 
Concept NvU Stadion:

· NvU Stadion wordt vastgesteld door college (ipv gemeentelijke stuurgroep) conform voorstel van Marco
aan directieraad van 30 januari 2018

· NvU Parkstad Blok 3 wordt vastgesteld door de directieraad en gemeld aan de wethouder
· Tijdig de andere vakafdelingen betrekken bij formulering ambities
· Hoe borg je de kwaliteit en hoe maak je die meetbaar
· Hoe versterk je de sportuitstraling
· Veel beelden met trappen of hellingbanen naar het water
· Natuurlijke oevers komt niet terug in ambities
· Betrokkenheid omgeving?

Planning: in maart ambtelijk afronden en in april bespreken met partijen als de BBV
Voorstel Welstandskamer

· Laten besluiten door DoSo
· Moet er iemand namens de gemeente zitting nemen in de welstandskamer?
· Welk profiel heb je nodig bij welke ambities?

Acties:
· Spoorboekje opstellen voor afronding NvU (zoals bij voortgangsrapportage ).
· Uitzoeken of de welstandsparagraaf door de raad wordt vastgesteld en de Welstandskamer door B&W ( ).
· Overige reacties op notitie naar (Allen)
· Nieuwe versie notitie maken (Wilco en )

3. Participatie
Actie: Overzicht van voor eind van de week aanvullen vanuit de deelprojecten (Wilco,

4. Voorcontract SIC
Stand van zaken door :
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· Inhoudelijk overeenstemming tussen gemeente en Feyenoord
· Financiële dekking pas bij SIC in juni
· Organisatorische invulling bij Feyenoord laat te wensen over. MO overweegt escalatie
· Geld en organisatie belangrijke onderwerpen voor het gesprek dat wethouder Visser op 14 maart heeft met de

voorzitters van beide RVC’s
· Bestuurlijke besluitvorming goed afstemmen op overige besluitvorming over Feyenoord City

5. Svz mobiliteitscontract

.

6. Actielijst vorige keer
Niet besproken

7. Wvttk

REPLIJST

20 februari 2018
· als nieuw teamlid doorgeven aan ). Is gebeurd
· Voorcontract SIC langslopen op relatie met gebiedsontwikkeling ( ).
· Doel verkennende studie Collosseumwegzone aanscherpen ( ).
· Vullen format deelprojecten voortgangsrapportage en aanleveren voor 26 februari (allen, met geel

gemarkeerde namen ihb). Is gebeurd
· Resultaten participatie, omgevingsmanagement, etc ook voor 26 februari ( ). Is gebeurd

23 januari 2018
1. Terugblik raadscie BWB op 17 januari 2018

· Bijstelling planning meenemen en motiveren (‘
 in eerste voortgangsrapportage in april (Wilco

· Voor de volgende keer levert iedereen de bijgestelde streefplanning met marge voor zijn/haar
deelproject (allen)

2. Kick off stadion: masterplan en VO
· Volgende keer participatie-overzicht bespreken (

4. Nota van Uitgangspunten Stadion
· opmerkingen NvU meenemen, concept deze week verspreiden voor verder commentaar en volgende

keer opnieuw agenderen ). Besproken op 20 februari
· voorstel Welstandskamer agenderen voor de volgende keer ( ). Besproken op 20 februari




