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Toezegging 17bb4270 wethouder Visser zegt aan de commissie BWB toe, dat hij bij de 
voorjaarsnota een brief met de stand van zaken Feyenoord City stuurt, waarin hij ingaat 
op de aangenomen moties en amendementen.
In de voorjaarsnota zijn voor Stadsontwikkeling extra middelen opgenomen voor de 
voorbereiding grote projecten, waaronder Feyenoord City. Voor zover ik nu kan overzien zijn 
er hiermee ook voldoende middelen voor Feyenoord City, waarmee ook de activiteiten als 
gevraagd in de moties kunnen worden uitgevoerd. Indien moties, zoals bijvoorbeeld de motie 
“Motie Verbind Feyenoord City met Zuid”, leiden tot daadwerkelijke projecten zal bekeken 
moeten worden of dit in de staande begroting past of aanvullende middelen behoeft. Dit najaar 
zal ik u bij de basisrapportage Feyenoord City in het kader van de “regeling risicovolle 
projecten” verder informeren over de aangenomen moties en de wijze waarop wij daaraan 
uitvoering willen geven. Ik stel voor op dat moment deze toezegging af te doen.

Toezegging 17bb4272 wethouder Visser zegt aan de commissie BWB toe, dat hij twee 
keer per jaarzal rapporteren over de voortgang van de onderdelen van de position 
paper.
Op 4 juli jl. heeft de gemeenteraad besloten het project Feyenoord City aan te wijzen als 
Risicovol project. In het raadsvoorstel is opgenomen dat twee keer per jaar aan de raad zal 
worden gerapporteerd op basis van door een raadswerkgroep vast te stellen indicatoren. Ik 
stel voor dit rapportagemoment ook te gebruiken om te rapporteren over de voortgang van de 
voorwaarden in de position paper en de voortgang omtrent de in de moties geagendeerde 
onderwerpen. Dit is in het raadsvoorstel onder de beschrijving van de scope van Feyenoord 
City als risicovol project ook zo beschreven en ik wil dit graag zo volgen. Ik beschouw deze 
toezegging hiermee als afgedaan.

Met vriéndelijke groet,

Adriaan Visser
Wethouder Financiën, Organisatie, Haven, Binnenstad en Sport
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