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Motie: Meer geld op het veld

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 mei 2017, ter bespreking van het
voorstel met betrekking tot de gemeentelijke positie ten aanzien van Feyenoord City,

constaterende dat

- in de aanloop naar de financial close en de aanvang van de bouw verdere zekerheid over
voldoende spelersbudget in de periode startend 1 jaar voor en 2 jaar na ingebruikname van
het nieuwe stadion gewenst is;

- er een bewezen causaal verband tussen een verhoudingsgewijs hoger spelersbudget en
het aantal behaalde prijzen is;

- de aansluiting bij andere topclubs in Nederland in absolute zin heden een ondergrens van
zo’n 28 miljoen heeft,

overwegende dat

- naast de door Hypercube recent al in het beeld betrokken inkomsten-categorieén,
bijvoorbeeld ook in de nog af te sluiten overeenkomsten met betrekking tot onder andere
de ontwikkeling van de eerste fase en exploitatie van het stadion, aanvullende
sponsorbijdragen van te contracteren partijen kunnen worden gevraagd;

- een beter presterend Feyenoord bijdraagt aan de realisatie posltievere business case
scenarios;

- een vorm van zekerstelling van het spelersbudget positief bijdraagt aan de prestaties van
Feyenoord en dat dit de onderhandeling met potentiéle vermogensverschaffers7en
ontwikkelaars in Feyenoord City zal vergemakkelijken,

draagt het college op Feyenoord te verzoeken in te zetten op aanvullende financiéle bijdragen
wanneer nodig om, in de periode startend 1 jaar voor en 2 jaar na ingebruikname van het nieuwe
stadion, een spelersbudget van tenminste 28 miljoen euro zeker te stellen en hierover
voorafgaande aan de financial close te rapporteren,

Luuk Wilson
Leefbaar Rotterdam
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