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Notitie aangaande de voortgang van het Uitvoeringsprogramma 2018-2022
en
27-06-2018
Proces richting totstandkoming Uitvoeringsprogramma
Feyenoord en de gemeente werken momenteel aan de totstandkoming van het
Uitvoeringsprogramma 2018-2022. Feyenoord levert aan het begin van week 26 een 80%-versie
aan bij de gemeente. De gemeente bespreekt deze versie in de interne projectgroep en maakt haar
inzet op de volgende wijze concreet:
 zij controleert in hoeverre de plannen aansluiten op het bestaande beleid van de gemeente
en of zij nog kansen/mogelijkheden ziet die nog niet genoemd zijn in het
Uitvoeringsprogramma;
 zij maakt concreet op welke onderdelen en op welke wijze de gemeente kan bijdragen aan
de plannen van Feyenoord. Hierbij valt te denken in een bijdrage in kennis, kunde en
‘menskracht’ vanuit de gemeente zelf en door uitvoeringsinstanties te stimuleren samen te
werken met/mede uitvoering te geven aan het Sociaal Economisch Programma
(bijvoorbeeld door onderdelen van het SEP door of namens het SEP uit te voeren); inzet
moet zijn de beschikbare maatschappelijke middelen zo goed mogelijk in te zetten.
Inzet Van de Bunt Adviseurs
Van de Bunt leest mee in de geschreven stukken en controleert daarbij op volledigheid en
doeltreffendheid. Indien nodig ondersteunt zij bij het concretiseren van de aansluiting van het
gemeentelijk beleid op de concrete plannen van Feyenoord.
Van de Bunt adviseert om in het Uitvoeringsprogramma een voorwoord op te nemen, waarin de
onderstaande punten besproken worden. Dit om duidelijkheid te bieden en de verwachtingen aan
de voorkant te managen.
1. De doelstelling, acties en plannen ten behoeve van versterking van Rotterdam-Zuid zijn niet
nieuw voor Feyenoord. Feyenoord is al jaren actief om de omliggende wijk te versterken.
Feyenoord werkt dus door op haar bestaande doel, plannen en acties.
2. Feyenoord is een platform (facilitator) voor andere partijen om de doelstellingen in de wijk
te realiseren. Feyenoord en de derde partij versterken elkaar hier steeds in (zie ook de
bestaande samenwerking met Humanitas).
3. Het Sociaal Economisch Programma zal ook doorgaan als de bouw van het nieuwe stadion
niet door gaat.
Vervolg richting oplevering Uitvoeringsprogramma
De slotbijeenkomst is, in verband met het opschuiven van de oplevertermijn voor het
Uitvoeringsprogramma 2018-2022, niet doorgegaan. De focus is nu gelegd op het uitschrijven en
concretiseren van de plannen en acties. Dit zal in onderlinge afstemming tussen de projectleiding
van Feyenoord en de projectleiding vanuit de gemeente afgestemd worden. Wel zal er nog een
gezamenlijk ‘slotmoment’ voor oplevering van het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 plaatsvinden.

