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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 sociaal-economische ontwikkeling
op elkaar aan te laten sluiten en in concrete doelstellingen uit te werken.
Doel
Hiertoe wordt tussen Feyenoord, de gemeente Rotterdam en partners een ‘social impact
contract’ gesloten. De gemeentelijke clusters Werk en Inkomen, Maatschappelijke
Ontwikkeling (i.c. Onderwijs en Sport & Cultuur) en Stadsontwikkeling trekken daarvoor samen
nauw op en werken samen met het programmabureau Nationaal programma Rotterdam Zuid,
Feyenoord en partners. Door gezamenlijk te werken aan een ambitie, inzet op elkaar af te
stemmen en in te spelen op de behoefte van de Rotterdammers, kan meer bereikt worden
voor de Rotterdammers op Zuid en later met succesvolle, bewezen maatregelen in heel
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 en tussen de
gemeente Rotterdam, Feyenoord en partners.
Resultaten
Het social impact contract zal de ambities, resultaten c.q. inspanningen voor alle partijen voor
vier jaar beschrijven, 2018-2022 (gelijklopend aan de volgende collegeperiode). Onderdeel is
ook een meerjareninvesteringsbegroting op hoofdlijnen voor 4 jaar, met daarin de financiële
dekking van de gemeente Rotterdam, Feyenoord en andere partners.
In bijgevoegde projectbrief staat de totstandkoming van het ‘social impact contract’ dat de
afspraken tussen Feyenoord (NV Stadion Feijenoord, de betaald voetbalorganisatie
Feyenoord en de Feyenoord Foundation), de gemeente Rotterdam en partners betreffende de
maatschappelijke meerwaarde van Feyenoord City concretiseert centraal
Dit contract bevat de afspraken tussen gemeente Rotterdam en Feyenoord (minimaal) en
gemeente Rotterdam,Feyenoord en overige partners (maximaal). Bezien wordt wat haalbaar is
binnen de beschikbare tijd.
Per beleidsonderdeel, te weten: Onderwijs, Werk en Breedtesport worden meetbare afspraken
(in KPI’s en procesafspraken) gemaakt over de resultaten die Feyenoord zal behalen voor de
Rotterdammers c.q. specifieke doelgroepen op Zuid in de periode 2018 – 2022 en de
financiële middelen die Feyenoord per jaar investeert. Hetzelfde geldt voor de gemeente
Rotterdam resp. eventuele partners. De volgende onderwerpen, zoals benoemd in het sociaal
economisch programma van Feyenoord, komen terug in het contract:
Werkgelegenheid : Banen voor Zuid, Startgaranties
Onderwijs
: Stages, learning lab

Sport en bewegen : Multisportclub, Sport op school, Public Sport Space, Sportexperience
Feyenoord, de gemeente Rotterdam en partners zullen dit contract ondertekenen.

