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Betreft : Reactie Projectgroep projectplannen
SEP Feyenoord City

Op donderdag 28 juni jl. is de projectgroep bijeengekomen om de projectplannen van
Feyenoord aangaande het SEP te bespreken. De projectplannen zijn overwegend positief
ontvangen. De projectgroep onderschrijft de ambitie en intentie die uit de plannen spreekt. De
plannen zoals ze nu op papier staan laten een volgende stap zien, maar vragen nog wel de
nodige uitwerking/aanscherping.

De projectgroep heeft de volgende aandachtspunten geïdentificeerd:
- Er is een concretiseringsslag nodig wat betreft de gestelde doelen en het proces om

de doelen te behalen. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door vanuit de gemeente
formats voor een DIN (doelen – inspanningen – netwerk) aan te bieden zoals
succesvol bij het opzetten van het NPRZ is gedaan.

- De stap van coördinatie naar daadwerkelijk uitvoeren moet beter inzichtelijk worden
gemaakt.

- Ook voor de samenhang van doelstellingen is aandacht nodig. Hoe verhoudt de
doelstelling om extra kinderen aan het sporten te krijgen in het schoolsportprogramma
zich tot de doelstelling om meer inwoners van Zuid duurzaam aan het sporten en
bewegen te krijgen?

- Met name wat betreft de multisportclub is nadere overeenstemming nodig. Feyenoord
noemt dit niet als separaat project maar als nieuw organisatiemodel. Het is zaak
concreet te maken hoe dit organisatiemodel bijdraagt aan het behalen van de doelen
en hoe dit gemeten wordt.

-

- Waar eerder terughoudendheid was m.b.t. het helpen schrijven van de projectplannen
om inhoudelijke inmenging te voorkomen en het eigenaarschap grotendeels / geheel
bij Feyenoord te laten, is nu besloten om hulp aan te bieden met het (her)schrijven
van de projectplannen. Nu er een globale inhoud ligt, is het risico op inhoudelijke
inmenging waardoor Feyenoord mogelijk minder gecommitteerd is aan de plannen /
doelen kleiner. Bovendien is dit ook nodig om (beter) te kunnen bepalen waar nu en in
de toekomst taken/aansluitmogelijkheden voor het beleid van de gemeente Rotterdam
liggen.
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Proces
- De projectgroepleden nemen contact op met hun counterparts bij Feyenoord om de

stukken aan te scherpen.
- In augustus komt de projectgroep nogmaals bijeen om de voortgang te bespreken.
- In augustus/september volgt een slotbijeenkomst met projectgroepen van de

gemeente en Feyenoord en van de Bunt.
- Eind augustus wordt de definitieve versie van de projectplannen opgeleverd.




