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i van 2 R.O.19.04 aanvulling onderzoeksvraag opzet Feyenoord City

Geacht raadslid,

Op 17 oktober 2019 heeft u de onderzoeksopzet Feyenoord City ontvangen. Ik heb 
naar aanleiding daarvan vragen ontvangen of de informatievoorziening aan de raad 
wordt betrokken in het onderzoek.

In alle onderzoeken van de rekenkamer speelt de informatievoorziening aan de raad 
een rol. Dat is ook het geval bij het onderzoek naar Feyenoord City. Om eventuele 
onduidelijkheden hierover te voorkomen heb ik de doel- en probleemstelling op dit 
punt expliciet aangevuld.

De aangevulde doelstelling luidt (aanvulling in cursief):

Met dit onderzoek beoogt de rekenkamer vast te stellen of de gemeente bij de 
beoogde deelname in het eigen vermogen van het nieuwe stadion en het aankopen 
van de grond onder het nieuwe stadion in combinatie met het inzetten van de 
erfpachtmaatregel:
» voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van een publiek belang;
» de risico’s voldoende heeft getoetst en de benodigde waarborgen heeft getroffen;
» een aanvaardbaar risico neemt dat in verhouding staat tot het publieke belang;
» de raad goed informeert in het kader van de besluitvorming hierover.

De aangevulde centrale vraag van het onderzoek luidt als volgt (aanvulling in 
cursief):

Heeft de gemeente het publiek belang van de beoogde deelname in het eigen 
vermogen in het nieuwe stadion en de erfpachtmaatregel voldoende aannemelijk 
gemaakt, zijn deze risico’s voldoende beheerst, is hiermee sprake van een 
aanvaardbaar risico in het licht van het publieke belang en beschikt de raad over de 
goede informatie voor de besluitvorming hierover?
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De deelvragen worden aangevuld met een extra vraag:

7. Beschikt de raad over de goede informatie voor de besluitvorming over 
Feyenoord City?

Om een oordeel te kunnen geven over de mate waarin de raad beschikt over goede 
informatie, kijkt de rekenkamer naar de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de 
informatie. Verwacht mag worden dat het college volledig transparant is over het 
publieke belang en de risico’s die de gemeente loopt.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet,

Drs. P. Hofstra RO CIA 
Directeur
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