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Onderwerp
i- asisovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord

Op welke gronden deze brief? t Waarom nu voorgelegd?
Uw raad heeft op 11 mei 2017 de Position Paper Feyenoord City vastgesteld. Hierin 
zijn ook randvoorwaarden met betrekking tot het Sociaal Economisch Programma 
Feyenoord opgenomen. Uw raad heeft het college bij dit besluit verzocht, in een vijftal 
moties (hierna genoemd), de plannen van Feyenoord, de gemeente en andere 
partners op gebied van sociale- en economische ontwikkeling op elkaar aan te laten 
sluiten en concrete afspraken te maken over verantwoordelijkheid voor en borging 
van inspanningen en financiële dekking. Hiei voor werkt de gemeente samen met 
Feyenoord aan het Sociaal Economisch Programma Feyenoord. Op 16 april 2018 is 
reeds een intentieovereenkomst getekend door Feyenoord en de gemeente 
Rotterdam waarin de basis voor de samenwerking is vastgelegd (raadsbrief 
18bb002598). Met deze brief informeren we uw raad over de basisovereenkomst en 
het Sociaal Economisch Programma Feyenoord waarmee invulling wordt gegeven 
aan uitwerking van de moties. Feyenoord en de gemeente Rotterdam zullen deze 
basisovereenkomst als eerste tekenen, waarna later andere partijen zullen mede 
ondertekenen. Met het Sociaal Economisch Programma Feyenoord zorgt Feyenoord 
voor een verdere vitalisering van Zuid. Feyenoord laat met het programma zien een 
substantiële bijdrage te gaan leveren op het gebied van sport, onderwijs, 
werkgelegenheid, ondernemerschap en gezonde leefstijl.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder 
aangenomen moties en gedane toezeggingen:
De gemeenteraad heeft het college verzocht, in een vijftal moties, het beleid van de 
gemeente Rotterdam en de plannen van Feyenoord op gebied van sociale- en 
economische ontwikkeling op elkaar aan te laten sluiten en in concrete doelstellingen 
uit te werken:
- motie 17bb4110 ‘gecoördineerd programma sportpanicipatie’
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- motie 17bb4114 'maak Deltaplan Werk voor Rotterdammers’
- motie 17bb4122 ‘sportparticipatie’
- motie 17bb4123 ‘Feyenoord City Onderwijzer’
- motie 17bb4129 ‘borg de maatschappelijke beloftes’

De basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord geeft invulling 
aan deze moties door middel van het vastleggen van samenwerkingsafspraken en 
resultaatsverplichtingen tussen Feyenoord en de gemeente, waarbij in een 
vervolgstadium andere partijen gaan aansluiten. Deze afspraken hebben geleid tot 
een eerste op 16 april 2018 getekende intentieovereenkomst, waarin partijen de 
intentie hebben uitgesproken in de volgende fase een basisovereenkomst aan te 
gaan zoals wij die nu hebben vastgesteld.

Daarnaast zijn de volgende relevante beleidskaders van toepassing en meegenomen 
in de planontwikkeling:
- De Position Paper Feyenoord City;
- Geldende beleidskaders op beleidsterreinen Sport, Welzijn, Onderwijs, Cultuur, 

Economie, Werkgelegenheid, NPRZ.

Toelichting:
Met Feyenoord City wordt een gebied ontwikkeld waar sport en bewegen voor jong en 
oud centraal staan, midden in het sporthart van de stad op Zuid De 
gebiedsontwikkeling is veel meer dan alleen stenen en infrastructuur. Het is een plek 
waar beleving, innovatie en ondernemerschap samen moet gaan komen. Feyenoord 
wil Rotterdam letterlijk en figuurlijk in beweging brengen. Het wil met de kracht van 
sport in Rotterdam - en met name Rotterdam-Zuid - sterker, gezonder en 
veerkrachtiger maken. Feyenoord ziet sport als een verbindende factor, katalysator 
voor een gezonde levensstijl, talentontwikkeling en nieuw toekomstperspectief. Sport 
betekent bewegen en is daarmee nauw verbonden met voeding en gezondheid. 
Daardoor biedt sport een kans om meer aandacht te besteden aan voeding en een 
gezonde levensstijl. Sporten in clubverband zorgt voor een community waarin 
bewoners een plek krijgen en waaraan ze hun identiteit kunnen ontlenen. Door sport 
te verbinden aan leren, onderwijs en het ontwikkelen van talent, geeft sport 
handvatten om een toekomstperspectief te ontwikkelen.

De gemeente Rotterdam verleent haar medewerking aan het project Feyenoord City 
onder de door uw raad vastgestelde voorwaarden die beschreven zijn in de Position 
Paper Feyenoord City. Voor de gemeente Rotterdam is de genoemde 
maatschappelijke meerwaarde die Feyenoord wil realiseren op het gebied van 
werkgelegenheid, onderwijs en sportdeelname de reden om Feyenoord City te 
faciliteren in de realisatie van het Sociaal Economische Programma Feyenoord.
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Basisovereenkomst
De basisovereenkomst voorziet in afspraken over het commitment aan de resultaten 
c.q. inspanningen zoals beschreven in het Sociaal Economisch Programma 
Feyenoord op de gebieden werkgelegenheid, stageplaatsen, het ontwikkelen van een 
Multidub. het ontwikkelen van een broedplaats voor (sport)innovatie, ondernemen en 
sportdeelname.
De Basisovereenkomst bevat de belangrijkste afspraken (over samenwerking en te 
bereiken doelstellingen) om de met de Position Paper beoogde maatschappelijke 
meerwaarde van het Project Feyenoord City te realiseren. De afspraken hebben 
onder meer betrekking op:

1. Het borgen van het (financieel) commitment van Feyenoord aan hun Sociaal 
Economisch Programma Feyenoord;

2. Stimuleren dat de expertise van alle betrokken gemeentelijke clusters 
voldoende wordt benut, in aansluiting op het bestaande en voorgenomen 
beleid;

3 Waar mogelijk andere externe partners aan te laten sluiten

Een deel van het Sociaal Economisch Programma en de bijbehorende doelstellingen 
zal ook middels de gebiedsontwikkeling moeten worden gerealiseerd. Hierover zijn in 
de raamovereenkomst tussen de gemeente en de Stichting Gebiedsontwikkeling aan 
de Maas afspraken op hoofdlijnen gemaakt. Dit wordt mede bereikt door de 
ruimtelijke/fysieke kant van het Sociaal Economisch Plan Feyenoord te verankeren in 
het nog vast te stellen Masterplan Feyenoord City (zie ook de raadsbrief m.b.t. 
Contractvorming gebiedsontwikkeling Feyenoord City). De stichting zal de 
basisovereenkomst maart 2019 mede ondertekenen.
De overeenkomst wordt voor 10 jaar aangegaan, tot 2028. Elke vier jaar, gelijklopend 
aan ae collegeperiodes van de gemeente, worden de projectplannen met de te 
bereiken doelstellingen per jaar (gerelateerd aan de afgesproken te bereiken 
doelstellingen over 10 jaar) opnieuw vastgesteld.

Sociaal Economisch Programma Feyenoord
Het Sociaal Economisch Programma Feyenoord beschrijft de ambities voorde lange 
termijn respectievelijk de inspanningen voor 2018-2022. Deze worden bereikt door te 
werken aan:
A. Club ŭ Community H Feyenoord ontwikkelt zich tot de grootste multiclub voor top- 
en breedtesport van Nederland, te beginnen met basketbal, handbal, zaalvoetbal en 
hockey naast natuurlijk voetbal. De community van Feyenoord wordt zo groter, vooral 
op Zuid.
B. School 8, Wijk H Scholenprogramma's (sport, bewegen, gezonde levensstijl) 
gericht op alle basisscholen van Zuid: In een aantal wijken opent Feyenoord speciale 
hubs (Feyenoord Hubs), om zo directer en nog sierker de bindmg met deze wijken te 
realiseren.
C. Leren Â Werken H Een Leerwerkbedrijf voor Feyenoord City, dat zorg gaat dragen 
voor het realiseren van nieuwe banen en stages voor de bewoners van Zuid bij de 
bouw en de exploitatie van het stadion.
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D. Innovatie Å Ondernemerschap// Feyenoord City brengt kennisinstellingen, 
publieke en private partijen samen in een Sport S Lifestyle Lab om ideeën te testen 
en te ontwikkelen op het snijvlak van Sport, Voeding en Gezondheid.
E. Recreatie Ă Beleven H De publieke ruimte in Feyenoord City wordt zo ingericht dat 
het uitnodigt om te recreëren en te bewegen. Voor jong en oud. Voor bezoekers en 
bewoners. Een vernieuwende Public Sport Space, als inspiratiebron voor de stad; 
ondertussen worden de plannen voor de realisatie van een unieke Sport Experience 
(de plek voor de mooiste sportdag van je leven) verder ontwikkeld.

Concreet zijn in april 2018 tussen Feyenoord en de gemeente de volgende te 
bereiken doelstelling over uiterlijk 10 jaar overeengekomen in een 
intentieovereenkomst. Deze zijn ongewijzigd in de basisovereenkomst overgenomen:

1. Werkgelegenheid
De bouw en exploitatie van de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City zorgen naar 
verwachting voor 1.500 FTE nieuwe banen (bruto), hiervan is minimaal 310 FTE 
(netto) aan arbeidskrachten bestemd voor werkzoekende uit Rotterdam-Zuid. Via een 
sociale paragraaf in de aanbesteding voor de bouw en deelname/vestiging in de 
exploitatiefase zetten Feyenoord en Feyenoord City zich in om juist de jongere 
groepen en de groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die veelal uit mensen 
bestaat die laagopgeleid of ongeschoold zijn en geen werk hebben, baankansen te 
bieden.

2. Onderwijs
Feyenoord vergroot de kansen voor jongeren op schooi door de inzet van sport en 
bewegen en het bieden van leerwerkplekken in de ontwikkeling van Feyenoord City. 
Voor diverse onderdelen van Feyenoord City zijn stages en leerwerkplekken 
beschikbaar in onderwijs, beveiliging, horeca en de organisatie van sportactiviteiten. 
Er wordt extra geïnvesteerd in de scholing van kinderen in het primair- en voortgezet 
onderwijs op inspirerende locaties. Feyenoord streeft er daarom naar om vanaf 2020 
structureel 500 leerwerkmogelijkheden te creëren voor verschillende opleidingen in 
de stad (MBO.HBO, WO). Speciale aandacht gaat hierbij naar jongeren op het MBO 
1 en 2 niveau.

3. Sport en bewegen
Feyenoord draagt bij aan een significante verhoging van de sportparticipatie en 
daarmee de gezondheid van de Rotterdamse bevolking. Onder andere de 
ontwikkeling van Feyenoord tot Multiclub Feyenoord en de uitvoering van het 
Schoolsport Plus programma op een aantal basisscholen, waarmee een voorbeeld 
wordt gesteld voor alle basisscholen op Rotterdam-Zuid. Het doel is dat over een 
periode van tien jaar (startend in 2019 en conform looptijd ontwikkeling Feyenoord 
City) minimaal 15.000 Rotterdammers (jong en oud, maar met een focus op jeugd) 
die thans niet sporten, structureel wekelijks sporten.
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4. Welzijn
Met het realiseren van de doelstellingen zoals hierboven geformuleerd, levert 
Feyenoord in Rotterdam een bijdrage aan de leefbaarheid en het welzijn in de wijk. 
Door het versterken en verbreden van de community - onder andere door de 
ontwikkeling tot Multiclub Feyenoord en het opzetten van Feyenoord Hubs in de 
wijken - worden kwetsbare doelgroepen sneller en directer bereikt, zodat de impact 
van de inzet kan worden vergroot. Dankzij de focus op onderwijs en werk, sport en 
gezondheid en aandacht voor de buitenruimte, wordt het algehele welzijn van de 
Rotterdam op Zuid duidelijk verbeterd.

Concreet realiseert Feyenoord tot 2028 de volgende resultaten:
1. 15.000 extra structureel sportende Rotterdammers (waarvan 10.000 

gerealiseerd door de ontwikkeling tot multiclub, 1.400 door het Schoolsport 
Plus programma, en 3.600 door de ontwikkeling van Public Sport Space);

2. 200.000 mensen gebruiken jaarlijks de sportmogelijkheden van de publieke 
ruimte in Feyenoord City;

3. 1.500 duurzame banen voor Zuid, voor een groot deel bestemd voor 
werkzoekenden uit Rotterdam Zuid (Met duurzame banen worden 
arbeidsplekken bedoeld die voor langere periodes vervuld moeten worden en 
daarmee uitzicht bieden op een langdurig contract of voldoende kansen biedt 
voor gelijksoortige posities na afronding van dit project);

4. minimaal drie, maximaal vijf Feyenoord Hubs in de wijken van Rotterdam- 
Zuid;

5. aanvulling van beweegonderwijs op scholen in Rotterdam-Zuid, zodat iedere 
leerling wekelijks 5 uur sport en beweging krijgt;

6. 500 structurele stages en leerwerkplekken bij Feyenoord (City) voor jongeren 
(focus op MBO).

Vervolg
Wij zijn blij met het resultaat dat er nu ligt. Het uitwerken van de in april 2018 
vastgestelde intentieovereenkomst tot de basisovereenkomst heeft meer tijd gevraagd 
dan voorzien. Dat heeft alles te maken met het innovatieve karakter van deze aanpak. 
Dat geldt voor Feyenoord, en dat geldt voor de gemeente. Leerpunt uit de afgelopen 
periode is dat het opstellen, uitwerken en doorleven van het Sociaal Economisch 
Programma Feyenoord meer is dan alleen een technische exercitie maar dat het ook 
vraagt om tijd (en geld) te investeren in aanpassingen van de organisatie, 
duidelijkheid creëren over taken en verantwoordelijkheden richting oude en nieuwe 
medewerkers en het ook vraagt om een cultuuromslag in de organisatie. Dat speelt 
vanzelfsprekend bij Feyenoord maar vergt ook het een en ander aan gemeentezijde. 
Voor dat proces is de tijd genomen. Met de ondertekening van de basisovereenkomst 
is duidelijk dat op dit punt belangrijke stappen zijn gezet. Stappen die tegelijkertijd een 
goed en noodzakelijk fundament leggen voor het vervolg, namelijk de daadwerkelijke 
realisatie van de ambities.
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De extra tijd en de verdere uitwerking van de plannen hebben ook geleid tot nieuwe 
onderdelen van het Sociaal Economisch Programma Feyenoord, zoals de 
ontwikkeling van de Feyenoord Hub. Dit heeft er voor gezorgd dat, samen met de 
partners, realisatie van de eerste Feyenoord Hub in ’t Klooster op het Afrikaanderplein 
al gerealiseerd is. Ook heeft Feyenoord met de eerste vier verenigingen (Rotterdam 
Basketbal, zvv TPP, HARO Rotterdam en Hockeyclub Feijenoord) een 
intentieovereenkomst getekend om onderdeel te gaan worden van de Multiclub 
Feyenoord. Een extra inspanning van betrokkenen heeft er voor gezorgd dat de 
eerste verenigingen al hun seizoen 2018/2019 als Feyenoord kunnen deelnemen aan 
de betreffende competities.

Moties
Nu wij de basisovereenkomst hebben vastgesteld en deze binnenkort samen met 
Feyenoord zullen ondertekenen, menen wij dat dit een goede gelegenheid is om aan 
uw raad voor te stellen vier van de vijf hieraan gerelateerde moties af te doen. 
Hieronder wordt daar per motie specifiek op ingegaan.

Motie 17bb4110 ‘gecoördineerd programma sportparticipatie’
De motie verzoekt het college:
* Om haar krachten op het gebied van onderwijs en welzijnswerk met 

Feyenoord City te bundelen en te komen tot een gezamenlijk programma 
betreffende sportparticipatie.

Toelichting:
Bij het opstellen van, en inmiddels ook bij de uitvoering van het Sociaal Economisch 
Programma Feyenoord, zijn de gemeente (programma LekkerFit!, J&O, Welzijn, W&l, 
Economie, Sport 8c Cultuur), Rotterdam Sportsupport, NPRZ en Rotterdam Topsport 
betrokken. Dit heeft tot de eerste gezamenlijke planvorming geleid. Ook Humanitas is 
reeds aangesloten bij de ontwikkeling van de eerste Feyenoord Hub op het 
Afrikaanderplein en er wordt aansluiting gezocht bij reeds bestaande programma’s in 
de wijken. Naarmate de plannen van Feyenoord verder ontwikkeld en uitgevoerd 
worden verwachten we dat deze samenwerking zal versterken en zullen meer partijen 
betrokken raken waarmee aanbod wordt afgestemd, of als deelnemende partner 
gezamenlijke plannen worden ontwikkeld.

Motie 17bb4114 ‘maak Deltaplan Werk voor Rotterdammers’
De motie verzoekt het college:
* Te onderzoeken hoe er een ambitieuzer plan dan het sociaaleconomisch 

programma van Feyenoord City ontwikkeld kan worden met betrekking tot 
werkgelegenheid;

* Daarbij ook te kijken naar vergelijkbare projecten zoals de Arena;
* Daarbij zowel naar directe als indirecte werkgelegenheid te kijken per fase 

zoals die in de Position Paper worden aangehouden;
* Hierbij nadrukkelijk Rotterdamse bedrijven te betrekken als (onder-)aannemers 

als dat juridisch mogelijk is.
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Toelichting:
Feyenoord heeft, daarbij geadviseerd door het cluster Werk en Inkomen en het 
Werkgeversservicepunt Rijnmond (WSPR), haar eigen ambitieuze doelstellingen op 
het gebied van scholing en werkgelegenheid gedefinieerd. Deze zijn gebaseerd op de 
werkwijze die door het SROI-team van het WSPR ontwikkeld is voor het opstellen en 
uitvoeren van SROI-afspraken (SROI s Social Return On Investment).
Ook is het team van Feyenoord dat werkt aan het onderdeel Werkgelegenheid van 
het Sociaal Economisch Programma Feyenoord, via het cluster W&l aangesloten op 
de activiteiten die in het kader van de pijler Werk van het Nationaal Programma 
Rotterdam Zuid ingezet worden. Deze zijn vooral gericht op het aan het werk helpen 
van mensen in de bijstand en het vergroten van de arbeidsmarktkansen van 
schoolverlaters. Meer concreet gaat het dan om het programma ‘Samen voor Zuid’, 
waarin de clusters Werk en Inkomen en Maatschappelijke Ontwikkeling en het 
programmabureau NPRZ extra menskracht en instrumentarium inzetten om een 
trendbreuk in de ontwikkeling van de bijstandspopulatie op Zuid te bereiken. Het is de 
bedoeling om de uitvoering van het onderdeel Werkgelegenheid van het Sociaal 
Economisch Programma Feyenoord zoveel mogelijk te integreren in de aanpak voor 
Zuid, omdat daarmee ook optimaal geprofiteerd kan worden van de status van het 
NPRZ als proeftuin waarin geëxperimenteerd kan worden bij het verkennen en 
ontwikkelen van nieuwe werkwijzen. Feyenoord kan daarbij als partner met een 
unieke naam en een bijbehorend netwerk van toegevoegde waarde zijn bij het vinden, 
motiveren en verbinden van zowel werkzoekenden, werkgevers en andere partners, 
zoals onderwijsinstellingen.
Werkende weg worden bij de uitvoering van Feyenoord City en overige 
gebiedsontwikkelingen die lopen of starten in Rotterdam Zuid concrete afspraken 
gemaakt. Inzet is zoveel mogelijk mensen uit Rotterdam Zuid aan het werk te krijgen.

Motie 17bb4122 'sportparticipatie'
De motie verzoekt het college:
* Om Feyenoord te verzoeken een structurele (jaarlijks/tweejaarlijks) 

verantwoording te sturen aan de gemeente Rotterdam over de verrichtte 
inspanningen en geboekte resultaten ter bevordering van de sportparticipatie;

* Hierover te rapporteren aan de raad.

Toelichting:
Met Feyenoord zijn afspraken gemaakt over de monitoring van de projecten, op basis 
waarvan Feyenoord niet alleen de voortgang rapporteert, maar ook (zo nodig) het 
beleid aanpast. Hiertoe is Feyenoord een samenwerking aangegaan met de Erasmus 
Universiteit en worden de gegevens verkregen uit gemeentelijk onderzoeken/monitors 
ook benut. Daarnaast is het Sociaal Economisch Programma Feyenoord onderdeel 
van de halfjaarlijkse voortgangsrapportage Feyenoord City (in het kader van de 
regeling risicovolle projecten vastgesteld) aan de raad.
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Motie 17bb4123 'Feyenoord City Onderwijzer’ (afdoen juni 2019)
De motie verzoekt het college:
* Een beleidsplan op te stellen waarin gericht gestuurd wordt op aansluiting 

tussen het huidige aanbod van opleidingen in de sport—, spel- en 
recreatiesector en Feyenoord City en eventuele uitbreiding van dat aanbod;

* Om actieve promotiecampagnes van deze opleidingen in Rotterdam-Zuid op te 
pakken met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid;

* en de symbiose tussen aanbod, promotie, participatie en werkgelegenheid te 
monitoren;

* Hierover te rapporteren aan de raad.

Toelichting:
Binnen de gebiedsontwikkeling Feyenoord City wordt momenteel door ontwikkelende 
partijen (gemeente, Rotterdam Topsport, Sportbedrijf Rotterdam, BOOR, CVO, LMC, 
Topsportcentrum, NPRZ) van (sport)opleidingen en sportaccommodaties bekeken 
hoe deze ontwikkelingen gezamenlijk of in nauwe afstemming met elkaar kunnen 
worden opgepakt. Hierbij wordt door de onderwijsinstellingen ook nadrukkelijk 
gekeken naar het huidige en toekomstige onderwijs aanbod, in aansluiting op de 
huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Ook Feyenoord gaat hierin participeren vanuit 
hun aanbod op werk, onderwijs en scholing. Inzet is te komen tot een gezamenlijk 
plan. Zoals eerder aangegeven, is het Sociaal Economisch Programma Feyenoord 
onderdeel van de halfjaarlijkse voortgangsrapportage Feyenoord City (in het kader 
van de regeling risicovolle projecten vastgesteld) aan de raad.

Motie 17bb4129 'borg de maatschappelijke beloftes’
De motie verzoekt het college:
* De maatschappelijke inspanningen van Feyenoord City in termen van onder 

andere onderwijs, breedtesport, werkgelegenheid en supportersrelaties 
duurzaam en concreet vast te leggen in de vorm van sociaal impact contracts;

* Daarbij de minimaal vereiste resultaatsverplichting verbonden aan de 
deelneming vast te leggen, evenals een voorstel hoe om te gaan met 
programmaonderdelen die onder of boven verwachting scoren;

* Een voorstel ter goedkeuring naar de gemeenteraad te sturen voor datum van 
de financial close.

Toelichting:
Zoals aangegeven gaat de gemeente de basisovereenkomst aan met Feyenoord, 
waar het Sociaal Economisch Programma als bijlage is bijgevoegd. De 
basisovereenkomst voorziet in het wederzijds committeren aan de resultaten c.q. 
inspanningen zoals beschreven in het Sociaal Economisch Programma Feyenoord op 
de gebieden werkgelegenheid, stageplaatsen, het ontwikkelen van een Multiclub, het 
ontwikkelen van een broedplaats voor (sport)innovatie, ondernemen en 
sportdeelname. De overeenkomst wordt voor 10 jaar aangegaan (tot 2028) en 
uitgevoerd voor rekening en risico van Feyenoord, waarmee deze overeenkomst is 
opgesteld in de geest van een social impact bond
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Elke vier jaar, gelijklopend aan de collegeperiodes van de gemeente, worden de 
projectplannen met de te bereiken doelstellingen per jaar (gerelateerd aan de 
afgesproken te bereiken doelstellingen over 10 jaar) opnieuw vastgesteld.

Toezegging 18bb5208
De wethouder komt schríftelijk terug op een realistische ambitie voor sportparticipatie 
in het Sociaal Economisch Programma Feyenoord ten opzichte van de ondergrens in 
de intentieovereenkomst.

Motivatie afdoening:
De ambities op de beleidsvelden sport, werk en onderwijs zoals verwoord in het 
Sociaal Economisch Programma van Feyenoord zijn getoetst op haalbaarheid. De 
MKBA Feyenoord City is daarbij gehanteerd als uitgangspunt. Het verhogen van de 
sportparticipatie is een complex vraagstuk en een erg lastig te beïnvloeden factor. In 
overleg met Feyenoord is daarom gemeend deze vast te stellen op een verhoging 
met minimaal 15.000 Rotterdammers (jong en oud, maar met een focus op jeugd) die 
thans niet sporten, naar structureel wekelijks sporten (in 10 jaar tijd).

Toezegging 18bb5209
De wethouder zal nagaan of het mogelijk is om de resultaten van het Sociaal 
Economisch Programma Feyenoord op wijkniveau te verbijzonderen, zodat een 
onderscheid tussen de huidige wijken en nieuwbouw Feyenoord City kan worden 
gemaakt.

Motivatie afdoening:
Feyenoord werkt momenteel samen met de Erasmus Universiteit, en in afstemming 
met het gemeentelijk onderzoeksprogramma, haar onderzoeks- en 
monitoringsinstrumentarium uit. Hierbij wordt onder andere aangesloten op het 
Wijkprofiel van de gemeente Rotterdam, waarmee verbijzondering op wijkniveau 
mogelijk wordt.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:
Deze Basisovereenkomst is de uitwerking van de eerder tussen partijen gesloten 
intentieovereenkomst van 16 april 2018. Met deze Basisovereenkomst geven partijen 
nadere invulling van de in deze intentieovereenkomst genoemde onderwerpen en 
principes ten aanzien van het Sociaal Economisch Programma Feyenoord en het 
daarbij vigeren gemeentelijk beleid. Partijen voorzien dat na het sluiten van deze 
Basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord, naast Feyenoord 
en de gemeente ook andere partijen zich committeren aan de ambities van het 
programma met het doel de doelstellingen ervan in samenwerking met deze andere 
partijen te bereiken.
In de Basisovereenkomst zijn inhoudelijke en procesmatige afspraken gemaakt 
waarmee de zekerheid in de nakoming van de afspraken zijn versterkt.
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Blad: 10/10

Met de afspraken staat Feyenoord contractueel garant voor de deugdelijke nakoming 
van de verplichtingen uit hoofde van het Sociaal Economisch Programma. Daar waar 
de gemeente haar bijdrage levert, gebeurt dit binnen bestaande kaders en 
budgetten.
De ‘hand in hand- clausule’ in de basisovereenkomst voorziet in de intensieve 
samenwerking waarbij de gemeente zich committeert aan het ondersteunen en 
adviseren van Feyenoord.

V.J.M. Roozen

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,

A. Aboutalebz

Bijlage(n):
- Basisovereenkomst
- Sociaal Economisch Programma Feyenoord


