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Aanwezig:

(verslag)

1 - Opening en mededelingen
- De projectgroep wordt klein gehouden. De trekkers van de onderwerpen
vormen nu deze groep en leggen de lijntjes met de achterliggende
beleidsafdelingen/programma's. Binnen de projectgroep moet dit zorgen voor
integraliteit van beleid. Op dit punt vraagt vooral de afstemming onderwijsjeugd-sport aandacht.
- Het streven is een minimum variant van het Social Impact Contract waarbij
Feyenoord en de gemeente ondertekenen. Op termijn kunnen meer partijen
aanhaken/meeondertekenen.
- De planning is het contract voor 13 december door het college ter informatie
aan de raad aan te laten bieden. Dit betekent dan dat de huidige raad het
eventueel nog kan agenderen ter bespreking in de raad.
Er wordt een bestuurlijk overleg (Visser, Struijvenberg, De Lange) aan de
voorkant gepland en bij een 80% versie. De 100% versie zal via de
verschillende staven aan de wethouders worden aangeboden.
2 - Verslag vorige overleg
Vastgesteld
3 - Bespreken projectbrief
- Ook Feyenoord (Foundation) moet de opdracht krijgen om al hun staande
beleid in beeld te brengen. Inzet, kosten, partners en bereik/resultaat. Opnemen
in projectbrief. Onze inhoudelijke en financiële keuzes zijn mede daarvan
afhankelijk.
- Risico's (juridisch en overig) in beeld brengen en hoe we hiermee omgaan.
Privacy wetgeving (en hoe we hiermee omgaan) is randvoorwaarde en moet
een plek krijgen in het SIC.
- Hoe gaan we om met gebruik van namen, logo's, rechten op interventies e.d.
over en weer.
- Reikwijdte per onderwerp bepalen naar in welke wijk inzet het hardst nodig is
en/of waar het grootste resultaat te bereiken is. (Iedereen denkt hierover na
voor zijn beleidsterrein)
4 - Bespreken beleidsinventarisatie
- Met Rotterdam Economie en de gemeentelijke projectorganisatie Feyenoord
City wordt gesproken over een visie op Feyenoord City als geheel. Over hoe
we ons daar als stad willen gaan promoten. Het voorstel nu is om sociale
innovatie te koppelen aan het gezondheidscluster.
- Lekker fit: voorkomen dat er twee typen scholen bestaan -> Lekker Fit naast
Feyenoord.
- Challenge 010 ontbreekt nog.
- SROI kan breder geformuleerd worden dan nu het geval is. Kinderen die
gezonder zijn geworden zijn ook in die redenatie mee te nemen. Geldt voor nog

-

meer onderwerpen/interventies. In het format voor de beleidsinventarisatie ook
de sociaal maatschappelijk opbrengst opnemen. (Het format met uitleg wordt
door
rondgestuurd).
Duidelijk moet worden wat de plus van Feyenoord gaat worden bij alles wat
gemeentelijk gerealiseerd gaat worden of al is gerealiseerd. Er moet geen
substitutie gaan plaatsvinden. Wij moeten (nog) duidelijk(er) aangeven waar
wij de kansen zie voor Feyenoord om op aan te haken.

5 - Bespreken opzet project fresh ups 26 oktober en 7 november
De opzet van de dagen is toegelicht. Geen verdere opmerkingen.
6 - Rondvraag
Hiervan is geen gebruik gemaakt.

