Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

vrijdag 3 november 2017 11:03

RE: Eindverantwoording wh

Van:
Verzonden: donderdag 2 november 2017 14:23
Aan:
Onderwerp: Eindverantwoording wh
Ha
Vanwege het naderende einde van de collegeperiode moet er een eindverantwoording komen. Hieronder het
actiepunt t.a.v. het nieuwe stadion voor Feyenoord, zoals dat is geformuleerd in het coalitieakkoord en
collegeprogramma. Wil jij in de derde kolom het resultaat per 1/11/17 formuleren en de toelichting op het resultaat
in de vierde kolom? (de laatste gaat niet mee naar de raad)
15 november is de deadline!
Dank alvast!
Groet,

Onderwerp
/ actiepunt

Steunen
ontwikkeling
nieuw
stadion voor
Feyenoord

Actie uit
Collegeprogramma,
Coalitieakkoord,
of beide
Beide

Resultaat zoals
opgenomen in de
tussenstand (april 2016)
Graag bijwerken naar
het resultaat op 1
november 2017.
Op 11 mei heeft de
gemeenteraad de
position paper
Feyenoord City en het
mobiliteitsplan
vastgesteld. In de
1

Toelichting op het resultaat.
Doelstelling gehaald:
- De doelstelling om te komen
tot een haalbaar plan en een
besluit daarover in de
gemeenteraad is gehaald. Tot
2019 vinden uitwerkingen
plaats voor de
gebiedsontwikkeling (selectie
ontwikkelaar/vorming
ontwikkelentiteit, ROprocedures),
stadionontwikkeling
(financiering, ontwerp,

position paper is
vastgelegd op welke
wijze en onder welke
voorwaarden de
gemeente bereid is te
participeren in
Feyenoord City en het
nieuwe stadion. Bij de
voorjaarsnota is ook het
investeringskrediet bij
het mobiliteitsplan
vastgesteld.

afspraken herontwikkeling
Kuip), mobiliteit
(mobiliteitscontract, start
uitvoering gemeentelijk
programma) en sociaaleconomisch programma (social
impact contract)
Doelstelling niet gehaald:
- waarom is de doelstelling niet
gehaald?
- Is er sprake van een vervolg?

Met vriendelijke groet,

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.
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