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(projectleider social impact contract Feyenoord City), Edu
Jansing, (projectleider sociaal economisch programma, Feyenoord).
Afwezig:
(afdelingshoofd Onderwijs)
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Opening en mededelingen
deelnemen aan de regiegroep, maar is vanmorgen verhinderd.

Welkom aan Edu Jansing, regievoerder sociaal economisch programma Feyenoord City. Hij
stelt zichzelf voor.
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Plan van aanpak sociaal economisch programma Feyenoord

Naar aanleiding van het concept plan van aanpak van Feyenoord maakt de regiegroep de
volgende afspraken met Edu:
· De ambities van Feyenoord zijn wat getemperd. MH vraagt Edu om ambitieus te
blijven en bij knelpunten te escaleren, gemeente zal dan overleggen met Feyenoord.
· Feyenoord is eigenaar van het plan van aanpak/sociaal-economisch programma
Feyenoord City; de ambities en resultaten worden met inbreng van de gemeente
aangescherpt;
· Feyenoord zal bij het aangaan contracten met ondernemers, verzoeken om een
handtekening onder het social impact contract; conform de voorwaarde uit het position
paper Feyenoord City;
· Het plan van aanpak wordt door Feyenoord in oktober a.s. vastgesteld, met daarin in
elk geval een werkbudget 2018.
· de gemeente en Feyenoord willen samenwerken zodat er een plus ontstaat, deze
samenwerking wordt vormgegeven in afspraken in het sociaal-impactcontract
Social impact contract
De gemeente is regievoerder van het social impact contract (SIC). Dit contract bevat de
afspraken tussen gemeente en Feyenoord (minimaal) en gemeente, Feyenoord en overige
partners zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties (maximaal). De regiegroep spreekt
van een minimum en maximum variant, gezien de korte looptijd van het project social impact
contract. Bezien wordt wat haalbaar is in dit tijdsbestek.
Het SIC bevat KPI’s, (proces) inspanningen en een meerjareninvesteringsbegroting 2018-
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2022 met dekking van gemeente, Feyenoord en –waar mogelijk – partners.
MH streeft er na de inhoud van het social impact contract (80% gereed) te agenderen in de
Stuurgroep Feyenoord City op 27 november a.s..
organiseert een project start- up om kansen te benoemen, slimme
combinaties te maken tussen gemeente, Feyenoord en waar mogelijk ook partners. Met de
gemeentelijke trekkers van de onderdelen Onderwijs
, Werk
en
Breedtesport
wordt dit voorbereid.
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Structuur

en EJ maken een voorstel voor goede afstemming tussen gemeentelijk projectteam en dat
van Feyenoord, met een duidelijke overlegstructuur en besluitvormingsmomenten
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Rondvraag en sluiting

meldt dat deze week een voortgangsbericht m.b.t. de afdoening van de moties voor de
raad wordt gemaakt. Dat bericht wordt afgestemd met betrokken directies.
MH meldt dat maandag de stuurgroep Feyenoord City heeft vergaderd en de wethouders
Vissers en Simons het punt van commitment onder de aandacht hebben gebracht.
sluit de vergadering
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