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TER BESLUITVORMING

Aanleiding:
Tijdens de raadsvergadering van 11 mei 2017 zijn de plannen met betrekking tot de
gebiedsontwikkeling Feyenoord City vastgesteld. De gemeente Rotterdam verleent haar
medewerking aan de gebiedsontwikkeling 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
de gebiedsontwikkeling rondom het oude en nieuwe stadion van Feyenoord te faciliteren en
daarbij zelf ook actief te participeren. Onderdeel van de genoemde gebiedsontwikkeling 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 sociaal-maatschappelijke
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 stand van zaken en de risico’s met betrekking tot het opstellen van

het social impact contract;
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2. Kiezen voor het opstellen van een minimale variant van het social impact contract:
afspraken tussen gemeente en Feyenoord. Dit vooral gelet op de beperkte capaciteit
aan Feyenoord-zijde. De inzet is om de minimale variant zo op te stellen dat deze
verder doorontwikkeld kan worden en op latere momenten andere partners alsnog
kunnen aansluiten en mede ondertekenen.

3 Bespreken van het gewenste moment van vaststelling van het social impact contract
door het college. Op dit moment wordt gestreefd naar vaststelling in het college op 12
december a.s., in aansluiting op de vaststelling van het mobiliteitscontract. De krappe
tijdplanning heeft gevolgen voor de kwaliteit van het social impact contract.

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

Toelichting:
Doel

Proces en partners
De gemeentelijke clusters Werk en Inkomen, Maatschappelijke Ontwikkeling (i.c. J&O, S&Cr,
PGW&Z) en Stadsontwikkeling trekken daarvoor samen nauw op en werken samen met
andere gemeentelijke directies, het programmabureau Nationaal programma Rotterdam Zuid,
Feyenoord en partners. Door samen te werken aan de sport, onderwijs en
werkgelegenheidsambities en inzet op elkaar af te stemmen, kan meer bereikt worden voor de
Rotterdammers op Zuid. Succesvolle en bewezen maatregelen die hieruit voortkomen, kunnen
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vertaald worden naar de rest van Rotterdam.
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 (cultuur, welzijn,
jeugd, gezondheid, economie) en tussen de gemeente Rotterdam, Feyenoord en partners.

Toelichting
Feyenoord heeft zijn ambities in het Sociaal-maatschappelijk programma Feyenoord City
verwoord. De plannen voor Feyenoord City (onderdeel van de besluitvorming in de raad op 11
mei 2017) bevatten een ambitieuze maatschappelijke doelstelling. Feyenoord City zet daarbij
sport in als vliegwiel voor vernieuwing en ontwikkeling van mensen. Niet alleen door de
ontwikkeling van het nieuwe stadion, maar ook met een sociaal-maatschappelijk programma
wat geïntegreerd wordt in de ruimtelijke uitwerkingen van het project. Voor de gemeente is de
maatschappelijke meerwaarde een zeer belangrijke reden om deze ontwikkeling te faciliteren
en daarbij ook actief te participeren. De gemeente onderschrijft de bouwstenen van Feyenoord
City, zoals verwoord in het sociaal-maatschappelijk programma: ‘Feyenoord City – Brengt
Rotterdam in beweging’ (doelstellingen worden bereikt over een periode van 10 jaar):
• Het vormen van een multisportclub Feyenoord om de sportparticipatie te vergroten (100.000
leden waarvan 10.000 actief sporten, waarvan 5000 extra sporters structureel/wekelijks), maar
ook het topsportklimaat van de verschillende sporten te verbeteren. Feyenoord gaat satelliet-
activiteiten in de omliggende wijken opzetten, dicht bij de mensen, om zo de drempel om te
gaan sporten te verkleinen (2500 sporters in de wijken)
• Op basisscholen van Zuid gaat Feyenoord extra sporten beweegprogramma’s opzetten: de
sportschool in de wijk (100 scholen, 30.000 leerlingen, ca. 3000 extra kinderen structureel
wekelijks laten sporten).
• De openbare ruimte van Feyenoord City wordt zodanig ingericht dat deze uitnodigt tot
bewegen en ongeorganiseerd sporten (200.000 bezoekers per jaar, 20.000 extra sporters
structureel maandelijks, waarvan 14.000 extra sporters structureel wekelijks met een focus op
mensen die nu niet sporten). Urban Sports hebben hierbij extra aandacht.
• Feyenoord City krijgt een broedplaats voor innovatie (nieuwe producten, nieuwe
verdienmodellen) rondom de drie centrale thema’s van Feyenoord City: Performance,
Community, Healthy living, met een focus op sport. Leren, werken en ondernemen wordt
hier gecombineerd door de vestiging van wetenschap, bedrijfsleven én onderwijs.
• Feyenoord City realiseert een wereldwijd toonaangevende Sportexperience. Een plek waar
jong en oud kunnen ervaren hoe leuk sport is, waar ze kunnen experimenteren en zich kunnen
laten testen (500.000 bezoekers, waarvan 15.000 n.a.v. hun bezoek minimaal maandelijks
sporten, waarvan ca. 10.500 mensen structureel wekelijks gaan sporten).

Ook worden de eerste twee punten verder uitgewerkt met het Nationaal Programma
Rotterdam Zuid (NPRZ). In overleg met het NPRZ zijn de werkgelegenheidsdoelen van
Feyenoord City ook geconcretiseerd:
• In de bouw en exploitatiefase betrekt Feyenoord City jaarlijks minimaal 310 arbeidskrachten
uit Zuid voor laag- en ongeschoold werk. Via het werkgeversservicepunt worden
werkzoekenden benaderd voor de verschillende soorten werk in Feyenoord City;
• Feyenoord City biedt jaarlijks carrière startgaranties voor MBO 1/2/3/4 bij aannemers en
exploitanten van de nieuw te ontwikkelen activiteiten en evenementen op het gebied met focus
op horeca, retail, en (preventieve) zorg en techniek.
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Veel van bovenstaande bouwstenen sluiten aan bij bestaande ambities en projecten van de
gemeente Rotterdam. Door de inzet van Feyenoord en die van de gemeenten op een aantal
terreinen goed op elkaar aan te laten sluiten, zou het mogelijk moeten zijn om een plus te
bereiken op het sociaal-maatschappelijk programma zoals Feyenoord dit in 2016 heeft
opgesteld.
Door de betrokken gemeentelijke beleidsafdelingen is in kaart gebracht welke
beleidsontwikkeling in het plangebied van Feyenoord City (maar ook breder op Zuid) nu en in
de nabije toekomst worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Deze inventarisatie vormt samen
met het sociaal-maatschappelijk plan van Feyenoord de basis voor het op te stellen social
impact contract.
De confrontatie van de inzet van beide partijen maakt duidelijk waar we (gemeente en
Feyenoord) elkaar in de planvorming over en weer kunnen versterken, waar Feyenoord ‘de
plus’ op het gemeentelijk beleid kan realiseren en welke partners bij het social impact contract
kunnen aansluiten.
Per onderdeel uit het sociaal-maatschappelijk programma van Feyenoord, te weten:
Onderwijs, Werk en Breedtesport zijn meetbare afspraken gemaakt op de resultaten die
Feyenoord zal behalen voor de Rotterdammers c.q. specifieke doelgroepen op Zuid in de
periode 2018 – 2022 en de middelen die Feyenoord hiervoor beschikbaar stelt. Hetzelfde geldt
voor de gemeente Rotterdam resp. eventuele partners.

Communicatie:
N.v.t.

Vervolgprocedure:
Het projectvoorstel voorziet nu in het opleveren van de minimale variant: afspraken tussen
Feyenoord en gemeente. Dit gelet op de daarvoor benodigde tijd, wil dit voorstel tegelijk
met het mobiliteitsplan voorgelegd kunnen worden voor bestuurlijke besluitvorming.
Op 24 oktober en 9 november zijn twee project start ups belegd met deelnemers van
Feyenoord en gemeente om te komen tot deze minimale variant. De inzet is om de minimale
variant zo op te stellen dat deze verder doorontwikkeld kan worden en op latere momenten
andere partners alsnog kunnen aansluiten en mede ondertekenen.
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
projectorganisatie aan hun kant is nog niet voldoende op sterkte dat de planning ook gehaald
kan worden. Daarmee is er ook geen zekerheid over de financiële bijdrage van Feyenoord aan
het eigen programma voor 2018 en verder. Het overleg hierover tussen de gemeente en
Feyenoord is gaande.

Bijlagen:
- Vijf moties
- Gemeentelijk positioning paper
- Plan van aanpak Feyenoord behorend bij het sociaal- maatschappelijk programma

Feyenoord
- Planning




