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Opening en Mededelingen

verhinderd.  vervangt 

neemt projectleiderschap over van .  legt haar taken als projectleider 
neer na dit overleg. Ze bedankt iedereen voor de inzet, en  

 neemt taken als coördinator sport (MSC + hub) over van .

Stand van zaken

Stuken zitten in de bijlage. Vraag is of iemand nog opmerkingen/aanpassingen heeft.  
geeft aan dat de stukken na dit projectgroep overleg eerst langs wethouders De Langen en 
Struijvenberg gaan. Uitgangspunt is om de intentieovereenkomst 3 april in college te 
agenderen, samen met het mobiliteitscontract.

 en  geven aan schoolbesturen graag te informeren voordat het tekenmoment 
van contract er is.  deelt de datum van het tekenmoment zodra hij dat weet en 
bijbehorend concept persbericht met  en .

Projectgroepleden discussiëren over de toon van de raadsbrief.  
 

  en  komen morgenochtend (21/3) bij elkaar om naar de brief te kijken 
en eventueel tekstvoorstellen te doen.
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 geeft aan dat ze de broedplaats te stevig in de tekst vindt staan in vergelijking met 
andere onderdelen. Ze ziet liever; “Feyenoord gaat onderzoeken of ze tot de business case 
kunnen komen”. Broedplaat is een ambitie, geen zekerheid.  &   passen dit aan.

Evalueren proces afgelopen tijd

geeft aan dat ze graag het proces van de afgelopen tijd evalueert. Wat ging goed?Wat 
kan beter? Zelf vond ze het fijn dat er heel veel verstand van zaken in de projectgroep zit. Dat 
was prettig samenwerken.

 geeft aan dat we gezien het lastige veld waarin we zaten hier goed werk hebben 
gedaan en de geledingen goed hebben gesloten. Aan gemeentekant was het goed 
georganiseerd.

 
   

 
 De observaties tijdens PSU2 hebben 

er voor gezorgd dat van de Bunt is ingeschakeld.

 geeft aan dat ze het een mooie testcase vindt voor publiek-private samenwerking. 
Zaak dat we de lessen die we leren ook delen met andere partijen en binnen MO. Wij praten 
over veranderingen, externe partner vooral over financiele afwegingen. Hoe kan ik laten zien 
aan de private partners dat wij van meerwaarde kunnen zijn?

 
 

geeft aan dat het belangrijk is om nieuwe wethouder te informeren.  maakt 
zodra de portefueilleverdeling bekend is een overdrachtsdocument. Dat is een groot document 
over gehele gebiedsontwikkeling, met een onderdeel over Sociaal Economisch Programma.

Evaluatie wordt afgesloten met een compliment aan  voor haar rust in de afgelopen 
partij, zeker gezien de hectiek waarin gewerkt werd.

Planning komende tijd

 geeft aan dat intentieovereenkomst agendapost is op collegevergadering 3 april. 
Samen met Edu en van de Bunt in gesprek over hun rol in komende proces. Van de bunt 
maakt offerte. Projecten (MSC, etc.) gaan meer richting coördinatoren, waarbij de projectgroep 
belangrijk blijft om tussen projecten af stemmen.

Van belang dat we elkaar samen scherp houden en dezelfde dingen blijven zeggen. Initiatief 
ligt bij Feyenoord, maar mocht je lang niet van hen horen; trek aan de bel bij 
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5 Rondvraag en Afsluiting

 geeft aan dat  samenwerkingsafspraken heeft gemaakt met Erasmus Universiteit. 
Erasmus wilde graag een persmomentje dat zij komende 4 jaar met Feyenoord samenwerken 
voor impact meter. Dit was nog niet afgestemd met gemeente. belangrijk om hier ook in de 
komende periode scherp op te zijn.




