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VERSLAG
Maatschappelijke Ontwikkeling
Sport
Van: Edu Jansing,
E-mail:

1.

Betreft

:

Directieoverleg Social Impact Contract Feyenoord City

Locatie

:

Feyenoord, vergaderkamer Club

Datum

:

26 januari 2018

Tijd

:

14:30-15:30

Aanwezig

:

Jan de Jong (algemeen directeur Feyenoord) , Hermineke
van Bockxmeer (directeur Sport & Cultuur), Mark Koevermans (commercieel directeur Feyenoord),
(Afdelingshoof beleid Sport/MO), Marco Hoogerbrugge (projectleider Stadionpark/SO), Ton Strooband (manager Feyenoord), Edu Jansing (regievoerder sociaal economisch programma Feyenoord City),
(projectleider social impact contract Feyenoord City)

Opening en mededelingen
Hermineke: op 9 februari a.s. is er een ‘benen op tafel’ gesprek tussen Adriaan Visser en directie Feyenoord. MT van S&C is daarbij niet aanwezig, is ambtelijke ondersteuning van bijvoorbeeld Marco gewenst?

2.

Vaststellen verslag 12 december 2017
Geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

3.

Stand van zaken proces en inhoud voorcontract (mondelinge
toe-lichting Feyenoord, Gemeente)

Het voorcontract bestaat uit:
1) Juridisch deel; de intentieovereenkomst;
2) De onderlegger: inzet van Feyenoord en gemeente in voetbalseizoen 2018/2019; ambities, KPI’s, projectorganisatie en financiën.

Blad:

2/3

Ad 1) Het opstellen van het voorcontract verloopt volgens planning.
(jurist, gemeente) werkt aan een concept intentie overeenkomst en stuurt deze naar
(jurist, Feyenoord) en Carl Berg (CFO Stadion).
Ad 2)
geeft aan dat de samenwerking tussen gemeente en Feyenoord constructief
verloopt. Vd Bunt organisatie adviesbureau is ingehuurd voor procesbegeleiding. De 5 werksessies hebben voldoende oogst opgeleverd, zie bijlage bij agenda (voortgang voorcontract).
Jan vraagt naar de ‘reality check’?
geeft aan dat Feyenoord en gemeente zelf moeten
beoordelen of de eigen inzet haalbaar is; Ton wil nog wat aanpassingen doen aan de notitie
voortgang voorcontract. Hij geeft deze door aan Edu.
Feyenoord is ‘eigenaar’ van zijn eigen sociaal economisch programma (SEP). Feyenoord
voert zijn SEP voor eigen rekening en risico uit. De gemeente sluit met beleid aan op het SEP
en voert dat beleid ook voor eigen rekening en risico uit. Er is géén sprake van een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.
benadrukt dat de intentieovereenkomst de samenwerking
beschrijft maar ook de afspraken die Feyenoord moet nakomen conform position paper.
Marco benadrukt we een goede strategie naar de gezamenlijke stuurgroep van 12 februari as
en volgende momenten moeten opstellen. Daar waar Feyenoord wil afwijken van de ambities
zoals verwoord in het Masterplan Feyenoord City, moet het goed beargumenteren waarom.
Het is belangrijk om richting de politiek verwachtingen te managen. Feyenoord City is opgenomen in de gemeentelijke basisrapportage als risicovol project.

Gezamenlijk wordt vastgesteld dat de Stuurgroep Feyenoord City het eerste controle orgaan is
voor de voortgang van het SEP.
De projectorganisatie en begroting 2018/2019 zijn ook onderdeel van het voorcontract. Deadline voor aanlegveren van deze zaken is 8 februari as. Dan kan het op tijd mee naar stuurgroep van 12 februari. Feyenoord geeft aan dat het een begroting en dekkingsplan kan leveren, maar dat de daadwerkelijke toezeggingen van financiers later volgen. Dat moet zorgvuldig
gebeuren en heeft dus meer tijd nodig.

4.

Verdere proces om te komen tot ondertekend voorcontract/ intentieovereenkomst en SIC smal

Het proces is akkoord.

Een (nog) steviger koppeling van
het (aangepaste) SEP op het uitvoeringsprogramma NPRZ is voor te stellen.

Blad:

5.
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Afstemming communicatiestrategie

Daarnaast stelt Hermineke voor om een bijeenkomst te organiseren met externe partijen om
gezamenlijke één boodschap uit te dragen. Feyenoord organiseert op 20 april zo’n bijeenkomst en trekt graag samen met de gemeente op.

6.

Rondvraag en sluiting

Hermineke stelt voor om CHIO en de sportborrel te benutten voor de social impact Feyenoord
City. Feyenoord vindt dit een goed plan en werkt graag mee.

