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Afdoening toezeggingen Feyenoord City

Op welke gronden deze briefľ/Waarom nu voorgelegd?
Het college heeft onlangs met Stadion Feijenoord afspraken gemaakt over de 
werkwijze omtrent verstrekking van bedrijfsgevoelige informatie. Nu deze afspraken 
gemaakt zijn kunnen enkele openstaande toezeggingen afgedaan worden.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder 
aangenomen moties en gedane toezeggingen:

» Toezegging de voorwaarden inzake de bruglening onder geheimhouding met 
de gemeenteraad te delen (18bb1136).

» Toezegging om na te gaan of de overeenkomst van de oorspronkelijke 
achtergestelde lening aan de raad ter beschikking kan worden gesteld 
(18bb2268).

Toelichting:
Op 1 februari 2018 heeft de wethouder FOHSMD de gemeenteraad toegezegd om na 
overleg met Stadion Feijenoord de voorwaarden inzake de bruglening onder 
geheimhouding met de gemeenteraad te delen (18bb1136). Op 8 maart 2018 heeft de 
wethouder FOHSMD tijdens de actualiteitenraad toegezegd om na te gaan of de 
overeenkomst van de oorspronkelijke achtergestelde lening aan de raad ter 
beschikking kan worden gesteld (18bb2268).

Naar aanleiding hiervan zijn er met Stadion Feijenoord afspraken gemaakt over de 
werkwijze omtrent verstrekking van bedrijfsgevoelige informatie. Deze afspraken zijn 
op 15 mei 2018 vastgesteld en aan de gemeenteraad toegezonden (18bb3487).

Nu deze afspraken met de Stadion Feijenoord N.V. vastliggen kunnen deze twee 
toezeggingen afgedaan worden.
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Blad: 2/2

Financiële en juridische consequenties/aspecten:
Aangezien het belang van het openbaar maken van bijlage 1 niet opweegt tegen het 
financieel belang van Stadion Feijenoord N V. en de geldverstrekker, wordt deze 
informatie aan uw raad verstrekt met inachtneming van artikel 25, lid 2 Gemeentewet 
en artikel 10, lid 2b van de Wet Openbaarheid van Bestuur. De bijlage 1 zal ter inzage 
worden gelegd bij de griffie. Uw raad wordt verzocht de geheimhouding te 
bekrachtigen.

Bijlage 2 betreft de overeenkomst tussen de gemeente en Stadion Feijenoord uit 1994 
waarin onder andere de voorwaarden van de achtergestelde lening zijn vastgelegd. 
Omdat het hier een privaatrechtelijke overeenkomst met een derde partij betreft die 
nog steeds van kracht is wordt deze bijlage onder vertrouwelijkheid met uw raad 
gedeeld.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,

C.M. S' B. Wijbe«ga-van Nieuwenhuizen, l.b.

Bijlage(n):
Bijlage 1: GEHEIM Samenvatting brugfinanciering Stadion Feijenoord N.V.
Bijlage 2: VERTROUWELIJK Overeenkomst gemeente - Stadion Feijenoord (1994)
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