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Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Stadhuis Rotterdam 
Coolsingel 40 
3011 AD  Rotterdam 
 

 
Rotterdam, 1 mei 2018 
 
Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording 
 
Betreft: Ontwikkelingen rond SEP Feyenoord City 
 
 
Geacht College, 
 
Afgelopen week werd op stadslog de gastbijdrage “Feyenoordcity rekent zich rijk” gepubliceerd, 
waarin de auteur onder meer op het gebied van werkgelegenheid en sportparticipatie vergelijkingen 
maakt tussen de stukken uit 2016 en begin 2017, het position paper van de gemeente inzake 
Feyenoord City, en de meest recente informatie. De auteur neemt over de linie waar dat ambities uit 
de stukken van voor het go-moment in de meest recente stukken naar beneden toe zijn bijgesteld en 
dat de berekeningen die gebruikt worden om het behalen van voorwaarden te verantwoorden op zijn 
minst multi-interpretabel zijn.  
 
De eerste voorwaarden die aan Feyenoord in het position paper worden gesteld hebben betrekking op 
het Sociaal Economisch Programma (SEP); dit is gelijk ook de scope van het artikel. Tegelijkertijd 
geeft dit ook deels de weging weer die het college aan het SEP meegeeft. Dat Feyenoord ten minste 
het beeld creëert dat zij het voldoen aan de in het position paper gestelde voorwaarden probeert te 
ondermijnen achten wij op zijn minst zorgelijk. De auteur neemt onder meer waar dat: 
 

 Het werkelijk behaalde aantal fte zou op basis van de huidige plannen neerkomen op 274. 
Alhoewel hiermee voldaan kan worden aan de in de position paper gestelde eisen druist dit 
wel in tegen de geest van de eerder gedane beweringen omtrent werkgelegenheid. 

 Feyenoord heeft zich gecommitteerd aan het opzetten van een ‘sportschool in de wijk’; in 
eerste instantie om 3000 kinderen structureel aan het sporten te krijgen. In de laatste versie 
van het SEP is dit gedaald naar 1400 kinderen. 

 Feyenoord beweert in 2016 43.000 structurele sporters in beweging te kunnen krijgen met het 
opzetten van de multisportclub Feyenoord; in de meest recente versie van het SEP is dit 
gedaald naar 32.500. 

 
Enerzijds stellen we vast dat deze constateringen strikt genomen geen afbreuk doen aan de eisen die 
in het position paper worden gesteld. Anderzijds is dit te interpreteren als het in eerste instantie 
schetsen van een te mooi, of onrealistisch, beeld. 
 
Ik heb hierover de volgende vragen aan het college: 
 

1. Wat is uw reactie op de stellingen betreft werkgelegenheid, onderwijs, stageplaatsen en de 
multisportclub die de auteur in het artikel inneemt (en die hierboven gedeeltelijk zijn 
weergegeven)? 

2. Hoe interpreteert u de kwalitatief teruglopende ambities van Feyenoord betreft de door de 
raad gestelde, binaire, randvoorwaarden omtrent het SEP? 

3. Wordt het college betrokken in de bijstellingen die Feyenoord op deze ambities maakt? Zo ja, 
hoe en in welke mate? 

4. Hoe verhouden de bijgestelde ambities betreft het Sociaal Economisch Programma zich tot de 
eerder door Twynstra Gudde uitgevoerde Maatschappelijke Kosten Baten Analyse? 
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5. Meent u dat het uitvoeren van een nieuwe Maatschappelijke 
Kosten Baten Analyse wenselijk is? Zo nee, hoe bent u dan van 
plan de nu levende zorgen weg te nemen? 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Gerben Vreugdenhil 

 


