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Beste , beste 

Graag bespreken we de voortgang rond het Social Impact Contract Feyenoord City. Hierbij 
alvast een memo met een toelichting.

Aanleiding

Tijdens de raadsvergadering van 11 mei 2017 zijn de plannen met betrekking tot Feyenoord 
City vastgesteld. De gemeente Rotterdam verleent haar medewerking aan het project 
Feyenoord City onder de ook door de raad vastgestelde voorwaarden die beschreven zijn in 
het gemeentelijk positioning paper Feyenoord City. Voor de gemeente Rotterdam is de 
maatschappelijke meerwaarde die Feyenoord wil realiseren op het gebied van 
werkgelegenheid, onderwijs en sportdeelname een zeer belangrijke reden om Feyenoord City 
te faciliteren in de realisatie van al haar plannen en daarbij ook actief te participeren. 
Onderdeel van de plannen van Feyenoord City is het eveneens vastgestelde bijbehorende 
sociaal- maatschappelijk programma ‘Feyenoord City: brengt Rotterdam in beweging’.
De gemeenteraad heeft het college verzocht, in een vijftal moties, de plannen van de 
gemeente Rotterdam en die van Feyenoord op gebied van sociaaleconomische ontwikkeling 
op elkaar aan te laten sluiten en in concrete doelstellingen uit te werken. De genoemde moties 
zijn:

- motie 17bb4110 ‘gecoördineerd programma sportparticipatie’
- motie 17bb4114 ‘maak Deltaplan Werk voor Rotterdammers’
- motie 17bb4122 ‘sportparticipatie’
- motie 17bb4123 ‘Feyenoord City OnderWijzer’
- motie 17bb2129 ‘borg de maatschappelijke beloftes’

Gevraagde Beslissing
1. Bespreken van de huidige stand van zaken het voorcontract

Ingewonnen advies:
MO (S&C/J&O/PGW&Z), W&I, SO

Toelichting:
Doel
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Partners en proces
Het social impact contract op zichzelf én de structuur die voor de totstandkoming wordt
opgezet, draagt bij aan de na te streven integrale beleidsvorming binnen de gemeente
(cultuur, welzijn, jeugd, gezondheid, economie) en tussen de gemeente Rotterdam, Feyenoord
en partners.

De planning voor het opstellen van dit ‘social impact contract’ is als volgt door betrokken
partijen vastgesteld:

- januari / februari 2018: concept voorcontract Feyenoord City, gemeente Rotterdam.
- februari / maart 2018: voorcontract ondertekend door Feyenoord City en gemeente

Rotterdam.
- juni / juli 2018: ‘Social Impact Contract smal’ ondertekend door Feyenoord City en

gemeente Rotterdam.
- december 2018 ‘Social Impact Contract breed’ mede ondertekend door overige

partners (zoals bijvoorbeeld NPRZ, onderwijsinstellingen, etc.).

Toelichting voorcontract

Het voorcontract bestaat uit een juridische intentieovereenkomst en een inhoudelijke
onderlegger. Op dit moment wordt onder begeleiding van onafhankelijk
organisatieadviesbureau Van de Bunt toegewerkt naar de inhoudelijke onderlegger. Hierin
worden de volgende zaken vastgelegd:

1. Het eindbeeld dat Feyenoord wil behalen op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs
en sportdeelname zoals beschreven in het Sociaal Economisch Programma van
Feyenoord City (overeenkomstig met gemeentelijk position paper)

2. De huidige stand van zaken. Waar staat Feyenoord nu?

3. Een stappenplan met mijlpalen voor de projecten die Feyenoord start in 2018/2019, te
weten:

A. Realisatie en de weg naar de Multisportclub Feyenoord
B. Schoolsportprogramma + Schoolsport Plus programma
C. Wijksportprogramma (naschoolse wijkprogrammering)
D. Onderwijsprogramma (naschoolse onderwijsprogrammering)
E. Werkgelegenheidsprogramma (incl. CSG’s en Stages)
F. Sport & Health Campus (broedplaats)
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5. De concrete inspanningen die Feyenoord in 2018/2019 gaat ondernemen per project,
inclusief de inzet van de gemeente per project.

6. De totale project/programma-organisatie voor het seizoen 2018/2019 met begroting en
dekking.

7. Een beschrijving van de planning en de op korte termijn te nemen stappen voor de overige
projecten uit het SEP: Sport Space (publieke sportruimte), Sport Experience, Welzijn &
Wijkveiligheid

8. Een procesvoorstel om te komen tot een social impact contract tussen partijen (inclusief
begeleidingscommissie en toetsing van de KPI’s).

Onder begeleiding van Van de Bunt zijn vorderingen ten aanzien van het voorcontract
gemaakt. Per bouwsteen (zie A t/m F) is er een gezamenlijke sessie tussen Feyenoord en
gemeente georganiseerd waarin de onderdelen van de inhoudelijke onderlegger zijn
besproken. Gebaseerd op deze sessies heeft Van de Bunt een eerste concept onderlegger
gemaakt, waarop Feyenoord en gemeente hebben gereageerd. Op dit moment verwerkt Van
de Bunt deze opmerkingen tot een volgende conceptversie.

Positief is dat de Feyenoord directie wil investeren, het geld voor de komende jaren moet
echter nog extern binnengehaald worden. In het voorcontract maakt Feyenoord helder wat ze
financieren in 2018/2019 en geven ze de strategie voor funding voor de komende jaren aan.

De ambities zoals deze in het sociaaleconomisch programma zijn opgesteld zijn ambitieus
geformuleerd. Ten aanzien van de inhoudelijke onderlegger gaat Feyenoord haar ambities na
en herziet deze waar zij dit nodig acht.

Voor een aantal projecten/bouwstenen (werkgelegenheidsprogramma, broedplaats &
openbare ruimte) voorzien we geen grote problemen bij het komen tot de inhoudelijke
onderlegger. Voor de bouwstenen Multisportclub en Sport op school bestaan er nog zorgen,
omdat hier nog niet goed concreet wordt wat Feyenoord wil bereiken.

Zoals hierboven al gesteld: ten aanzien van het programma voor werk, carrièrestartgaranties
en stages zijn in de gezamenlijke sessies de ambitieuze doelstellingen steeds door Feyenoord
herbevestigd. In concreto gaat het dan om de volgende KPI:

- Bouw en exploitatie leveren naar schatting structureel 1.500 extra banen op;
- Ongeveer 50% van deze banen is laag- en ongeschoold werk  en bedoeld voor

uitkeringsgerechtigden/werkzoekenden van Zuid;
- In de bouw en exploitatiefase (vanaf 2020) betrekt Feyenoord City jaarlijks minimaal

310 fte uit Zuid voor laag en ongeschoold werk.
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- Realiseren van 120 carrièrestartgaranties op MBO 1/2/3/4.
- Jaarlijks realiseren van 500 stageplaatsen (voor alle opleidingen)
. Realiseren van een aantal Top Academies

De opgave is echter complex. Daarom is afgesproken om het seizoen 2018/19 als leer- en
experimenteerjaar te benutten, waarbij de gemeente, Feyenoord, het bouwconsortium en
overige relevante partners (zoals NPRZ en het onderwijsveld) met elkaar de organisatie, de
werkwijze en het wederzijds vertrouwen opbouwen om de gestelde doelen te realiseren.

In seizoen 2018/19 worden door Feyenoord in afstemming met de gemeente tenminste de
volgende producten/resultaten opgeleverd:
- Plan van aanpak Programma Werk, carrièrestartgaranties, stages;
- Geconcretiseerde projectorganisatie;
- Inclusief borging van de bestaande TOP Academies en TOP Academie Bouw
- Inclusief één loket voor werkgeversdienstverlening aangaande werk (vacatures),

carrièrestartgaranties en stages;
- Inclusief ‘SROI-menukaart’ (uniforme afspraken over de mogelijkheden om social

return-paragraaf in te vullen, te meten en verantwoorden).

Communicatie:
N.v.t.

Vervolgprocedure:

Het proces om te komen tot het voorcontract ziet er als volgt uit:

5-8 februari Van de Bunt verwerkt input gemeente/Feyenoord in concept-stukken en
stelt verduidelijkingsvragen aan Feyenoord.

8 februari Van de Bunt levert aangescherpt concept voorcontract op.
9
februari

Bestuurlijk overleg Visser (voortgang voorcontract + inhoudelijke
“sportbouwstenen” (MSC, etc.) + proces tot aan tekening voorcontract)

12 februari Voortgang voorcontract in gezamenlijke stuurgroep Feyenoord City
12-16
februari

Mits nodig scherpt van de Bunt thema’s waarbij dat nodig is verder aan in
gesprek met gemeente/Feyenoord

13 februari Bestuurlijk overleg De Langen & Struijvenberg (voortgang voorcontract
en de inhoudelijke stukken waar Feyenoord & gemeente ambtelijk
tevreden over zijn).

16 februari Alle stukken (collegepost, inhoudelijke onderlegger, juridisch contract) af
Week van 26
februari

Bestuurlijk overleg Visser

6 maart Ondertekening door college

Het halen van het huidige tijdspad stelt hoge eisen aan de betrokkenheid en inzet van alle
betrokken partijen. De planning wordt door Feyenoord onderschreven, maar de
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projectorganisatie aan hun kant is nog niet voldoende op sterkte om de beoogde kwaliteit
onder deze planning te kunnen garanderen. Daarbij is er ook geen zekerheid over de
financiële bijdrage van Feyenoord aan het eigen programma gedurende de looptijd van het
project. Het overleg hierover tussen de gemeente en Feyenoord is gaande.

Na ondertekening van het voorcontract worden er een aantal sessies tussen Feyenoord en
gemeente georganiseerd om te komen tot het smalle social impact contract.

Bijlagen:
- Eerste opbrengsten van de Bunt
- Concept intentieovereenkomst




