VERSLAG

Staf Stadionpark
d.d. 7 maart 2017

Stadsontwikkeling
Ambt. opdrachtgever:
Emile Klep
Steller: F. Brochus-van Belle
Email: F.Brochusvanbelle@rotterdam.nl
Telefoon: 06- 220 545 00

Aanwezig:

Wethouder Visser (vz)
Carl Berg
Albert Langerak
Marleen Weener
Monique de Jongh
Marco Hoogerbrugge
Wilco Verhagen
Francis Brochus-van Belle (notulen)

1.

Opening, mededelingen, vaststellen agenda
Mededelingen:

De wethouder meldt, dat contact is tussen raadsleden en bewoners van de Veranda.
Marco meldt, naar aanleiding hiervan, dat de vraag voor professionele ondersteuning van de bewoners
is neergelegd bij de gebiedscommissie IJsselmonde.
Marco heeft samen met Feyenoord City een gesprek met de werkgroep SWV op 8 maart.

De wethouder meldt, dat zowel wethouder Schneider als hijzelf niet bij het college zijn van 14 maart as.
De behandeling van de agendapost en bijlagen gaat gewoon door. De wethouder is beschikbaar voor
vragen. De wethouder stelt voor om e.e.a. vrijdag as. met het college al te bespreken om te kijken of ze
nog vragen hebben voor behandeling op 14 maart.

De externe toets mobiliteit volgt pas dinsdag 14 maart. De toets wordt wel aangekondigd in het
raadsvoorstel. Wilco weet maandag 13/3 wat de eerste bevindingen zijn en heeft voorafgaand aan het
college op 14 maart een overleg met wethouder Langenberg. De stukken voor het college worden
gewoon verstuurd. Naar aanleiding van de eerste bevindingen besluiten of behandeling van de
agendapost doorgang kan hebben.

Op 14 maart verschijnt er een interview met de wethouder in het AD. De wethouder zelf is op moment
van publicatie in het buitenland. Dit hoeft geen probleem te zijn.
Monique ontvangt graag een aantal nieuwsbullits (actie Marco en/of Wilco).

2.

Verslag Staf Stadionpark 7 februari jl.
Verslag is niet behandeld.

3.

Besluitvorming Feyenoord City
De agendapost, concept-raadsvoorstel en alle bijbehorende bijlagen worden op hoofdlijnen doorgelopen.
 Alle opgehaalde vragen zijn verwerkt. Overzicht opstellen wat er met alle informatie en vragen
gedaan is; Carl stelt voor om opgehaalde onderwerpen te verwerken op “placemat” (actie Carl)
 Handig om duidelijk te communiceren, dat deze stukken de samenvatting zijn.
 De second opinion overall heeft geen showstoppers opgeleverd.





Marleen gaat vragen welke partijen behoefte hebben aan extra overleg; in ieder geval organiseren
met coalitie (actie Marleen).
Volgende commissie: Vincent stelt voor om deze op 29/3 in te plannen om de raadsleden zo
voldoende tijd te geven de stukken door te nemen.
Morgenochtend 9 maart zijn alle stukken digitaal beschikbaar.

Position Paper:
 Infografic (tijdlijn in kwartalen) wordt nog toegevoegd (actie Marco/Wilco).
 Voorwaarde projectorganisatie/met wie gaan we nu zaken scherper opnemen (actie Marco/Wilco).
Feyenoord voor besluitvorming laten aangeven, dat zij hiermee bezig zijn (actie Marco richting
Feyenoord City).
 Pagina 19 – verwachting aangeven.
 Waar mogelijk, go/no momenten toevoegen; welke voorwaarden moeten echt voor een bepaalde
datum (actie Wilco).
4.

Voortgang financiers
Carl meldt, dat er 8 maart een volgend bankenplatform is gepland.
Op 3 maart heeft Bastiaan van der Knaap nog contact gehad met de ING; zij zitten er goed in.
De wethouder stelt, dat het handig zou zijn als wij op 29 maart een stand van zaken kunnen vertellen.
Carl vindt het verstandig als de banken zelf aangeven, wat zij willen dat er naar buiten toe wordt verteld.
Nu nog geen duidelijkheid over mogelijke Letters of Comfort. Carl verwacht hierover medio april uitsluitsel.
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