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Betreft

:

Projectgroep Feyenoord City SIC

Locatie

:

Timmerhuis, 4.008

Datum

:

19 december 2017

Tijd

:

11:30-12:30

Aanwezig

:

Afwezig

:

Opening en Mededelingen
en

2

verhinderd.

vervangt

Vaststelling verslag projectgroep 30 november (zie bijlage 1)
Geen opmerkingen. Vastgesteld.
N.a.v.:
heeft
gesproken;
overleg over rol van S&C aan de MO Tafel NPRZ
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nodigt

uit voor

Stand van zaken
BO Struijvenberg
Struijvenberg is geïnformeerd over voortgang project. Wethouder is bijgepraat over het project.
Wethouder mistte in de plannen van Feyenoord baten uit bedrijfsleven en benadrukte de
integraliteit het project.
Directieoverleg 12/12/2017 (bijlage 2)
Beelden afgestemd. Social impact contract (SIC) bestaat uit 3 fases; voorcontract
(intentieverklaring), SIC smal, en SIC breed. Raad is door middel van brief op de hoogte
gesteld van uitstel afhandeling van moties (via
projectsecretaris Stadionpark).

4

Vervolgproces – sessies in januari
6 zaken in voorcontract (zie ook agenda + Bijlagen van directie overleg Feyenoord-Gemeente);
1. Eindbeeld, KPI’s

Blad:

2/2

2. Huidige stand van zaken, nulmeting
3. Projectorganisatie, financiën
4. Procesvoorstel
5. Projecten die starten in 2018
6. Concrete inspanningen in 2018 (inzet/acties, financiële vertaling waar dat kan)
Sessies in januari worden door externe procesbegeleider begeleid. Waarschijnlijk
(directeur Van de Bunt organisatie adviesbureau)
geeft aan het lastig te vinden om haar rol in het maken van voorcontract voor zich te
zien.
sluit zich hierbij aan.
stelt dat coördinatoren Feyenoord verder helpen
tijdens sessies in januari om tot hiervoor genoemde 6 zaken in voorcontract te
komen. Voor coördinatoren betekent dit ook afstemming met anderen binnen hun cluster/
afdeling. Er wordt gezocht naar waar het huidige beleid aan Feyenoord’s plannen te koppelen
is. Niet de bedoeling om via Feyenoord toekomstige beleidswensen te realiseren.
Er wordt door meerderen aangegeven dat er input moet liggen vanuit Feyenoord om sessies in
januari zin te laten hebben.
stelt i.s.m. projectcoördinatoren als programma voor
sessies januari voor:
- Pitch Feyenoord met:
o Eindbeeld en KPI
o Stappen Feyenoord in 2018
o Op te leveren producten Feyenoord in 2018
o Wat heeft Feyenoord nodig van gemeente?
- Reacties en vragen naar aanleiding pitch
- Vullen van format met daarin aanvullend acties gemeente en inzet gemeente
(voorbeelden: opdrachtverstrekking aan uitvoerende stichtingen Sportsupport,
Lear2Work; organiseren bijeenkomst, netwerk ter beschikking stellen e.d.)
- Vervolgacties afspreken
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Rondvraag en Afsluiting
Niet van toepassing.
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Actielijst

Actie
Inplannen sessies januari
Afstemmen programma
inhoud intern en extern,
voorbereiding deelnemers
aan sessies

Actiehouder
, coördinatoren

Termijn
zsm
Voor start sessies januari

