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Sociaal-maatschappelijk programma Feyenoord City 
Tijdens de raadsvergadering van 11 mei 2017 zijn de plannen met betrekking tot Feyenoord City vastgesteld. 
De gemeente Rotterdam verleent haar medewerking aan het project Feyenoord City onder de ook door de 
raad vastgestelde voorwaarden die beschreven zijn in het gemeentelijk position paper Feyenoord City. De 
gemeenteraad heeft het college verzocht, in een vijftal moties, de plannen van de gemeente Rotterdam en 
die van Feyenoord op gebied van sociaal-economische ontwikkeling op elkaar aan te laten sluiten en in con-
crete doelstellingen uit te werken. 

Social impact contract 
Feyenoord, de gemeente Rotterdam en partners sluiten hiertoe een ‘social impact contract’. Door gezamen-
lijk te werken aan een ambitie, inzet op elkaar af te stemmen en in te spelen op de behoefte van de Rotter-
dammers, kan meer bereikt worden voor de Rotterdammers op Zuid en later met succesvolle, bewezen 
maatregelen in heel Rotterdam. Het ‘social impact contract’ op zichzelf én de structuur die voor de totstand-
koming wordt opgezet, draagt bij aan de na te streven integrale beleidsvorming binnen (cultuur, welzijn, 
jeugd, economie) en tussen de gemeente Rotterdam, Feyenoord en partners. In de moties wordt gevraagd 
om een uitgewerkt contract bij ‘financial close’ eind 2018. Afgesproken is om op 4 december 2017 reeds een 
80% versie van dit contract naar College en raad te sturen. 

Presentatie stuurgroep 27.11 
Feyenoord zal in de gezamenlijk stuurgroep van 27 november a.s. de 80% versie van het social impact con-
tract presenteren. Daarin zijn in elk geval de volgende onderdelen opgenomen: 

1. Ambitie (KPI) per onderdeel 
2. Rol en inspanning Feyenoord per onderdeel
3. Mijlpalen per jaar voor periode 2018-2022 
4. Garantie voor organisatie 2018 - met als doel concrete werkplannen per onderdeel te maken 
5. Strategie voor de benodigde financiering van het programma 
6. Het plan van aanpak SEP Feyenoord City dat dient als onderlegger voor het impact contract
7. Het huiswerk voor de 100% versie van het social impact contract

Om te stroomlijnen dat we richting 27.11 gelijk optrekken geven we vandaag (20.11) een korte update:  

• Een document met ambitie, rol Feyenoord en inspanningen (onderdelen 1 en 2) is bijna af - een concept is 
bijgevoegd. 

• De mijlpalen per jaar (onderdeel 3) zijn in voorbereiding, behoeven goedkeuring directie Feyenoord en 
toets gemeente. 

• De strategie voor de benodigde financiering, inclusief de garantie voor de projectorganisatie voor 2018 
(onderdeel 4 en 5) is in directie Feyenoord besproken en wordt op 27.11 gepresenteerd

• Het plan vaan aanpak SEP (onderdeel 6) heeft inhoudelijk stempel Feyenoord en behoeft check gemeente 
en laatste correctieronde Feyenoord - document is bijgevoegd

• Als huiswerk voor de 100% versie resten o.a. de volgende zaken: toets verschillende KPI’s aan gemeen-
telijke indicatoren, de rol van de gemeente per onderdeel en een bonus/malus strategie. Voor deze on-
derdelen is een gezamenlijke inspanning van Feyenoord en gemeente nodig. 
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