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Regiegroep Social Impact Contract Feyenoord City
d.d. 5 september 2017

Aanwezig:
(voorzitter, afdelingshoofd beleid Sport/MO), Marco Hoogerbrugge (projectleider
Stadionpark/SO),
(afdelingshoofd Bestuurlijke Strategische
Advisering/ W&I)
(accounthouder NPRZ/Directie Onderwijs),
(projectleider social impact contract Feyenoord City/ secretaris regiegroep).
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Opening en mededelingen

meldt dat
recent is gestart als projectleider Social Impact Contract
Feyenoord City. Zij stelt zichzelf kort voor.
meldt dat maandag a.s. de stuurgroep Feyenoord City vergadert. Wethouders Visser en
Simons bespreken het commitment van Feyenoord m.b.t. het social impact contract.
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Opdracht en structuur

Eindproduct is het social impact contract: de samenwerkingsafspraken tussen Feyenoord en
gemeente, waarin de ambities, resultaten c.q. inspanningen zijn beschreven voor 4 jaar, 20182022 (gelijklopend aan de volgende collegeperiode). Resultaten en inspanningen worden
beschreven in KPI’s en samenwerkings (proces) afspraken. Hoofdonderwerpen: onderwijs,
werk en breedtesport. Onderdeel is ook een financieel overzicht op hoofdlijnen voor 4 jaar.
In Q1 van 2018 wordt het social impact contract ter vaststelling aan de huidige raad
voorgelegd.
Bestuurlijk overleg
De moties m.b.t. het social impact contract zijn toebedeeld aan drie wethouders: De Jonge,
Struijvenberg en Visser.
Afgesproken wordt om op korte termijn een voortgangsbericht te sturen naar de raad.
Verder wordt gedurende de looptijd van het project drie keer een overleg gepland met
betrokken wethouders: t.b.v. de opdrachtverstrekking, het bespreken van een tussenproduct
en het eindproduct.
NPRZ
Directeur NPRZ zal verschillende keren om input worden gevraagd.
Projectleider Social Impact Contract zal de voortgang agenderen op de reguliere overleggen
van de NPRZ partners Directieraad werk, Platform bedrijven en Onderwijstafel.
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Projectgroep Social Impact Contract
Een gemeentelijke projectgroep is ingesteld. Regiegroep zorgt voor voldoende capaciteit per
beleidsonderdeel werk, onderwijs en sport.
Een project start up zal worden georganiseerd waarbij breder wordt uitgenodigd: ook
Feyenoord, NPRZ en andere partners.
Directeurenoverleg
Aanbevolen wordt een directeurenoverleg (directeuren Sport gemeente en Feyenoord) in te
stellen waar de voortgang van het social impact contract wordt geagendeerd.
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Rondvraag en sluiting

Voor de volgende regiegroep is Edu Jansing uitgenodigd om het concept plan van aanpak toe
te lichten.
sluit de vergadering
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