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Verslag

Regiegroep Social Impact Contract Feyenoord City
d.d. 10 oktober 2017

Aanwezig:
 (voorzitter, afdelingshoofd beleid Sport/MO), Marco Hoogerbrugge (projectleider 

Stadionpark/SO),  (afdelingshoofd Bestuurlijke en Strategische 
Advisering/ W&I),  (afdelingshoofd Onderwijs),  (projectleider 
social impact contract Feyenoord City

1 Opening en mededelingen

 meldt dat een trainee zal ondersteunen bij het Social Impact Contract Feyenoord City (SIC 
FC).  meldt dat bij zijn afdeling ook een trainee 1 dag per week het project komt steunen.

2 Verslag d.d. 12 september 2017

Het verslag wordt vastgesteld.
De overlegstructuur gemeente – Feyenoord wordt opgenomen in de planning.

3 Opdracht / projectbrief

Op 26 oktober 11.30 uur – 12.15 uur vindt bestuurlijk overleg plaats tussen drie wethouders. 

Aanwezig zijn  en . MH zal in een presentatie de context schetsen.

 adviseert de oplegger aan te vullen met twee vragen:

1) Beeld van wethouders op minimum en maximum variant social impact contract en
eventuele gevolgen voor de planning;

2) Beeld van wethouders op het ‘plakken van eigen voorgenomen beleid’ tegen Plan van
aanpak Feyenoord

 zal wethouder Visser in staf bijpraten.

Opdracht wordt in notitie gezet voor wethouder, plan van aanpak en moties worden 
bijgevoegd. Notitie wordt tijdig gestuurd zodat andere wethouders zich kunnen voorbereiden.

Opmerkingen bij projectbrief:

 wil samenwerking met Feyenoord meer terug lezen;

expliciet toevoegen waar mogelijk partners aan te laten sluiten, als derde doel;

MH: wil check op moties bij resultaat (komen alle onderdelen terug?); wil ook belofte mbt 
sportdeelname erin
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MH: directieraad gemeente Feyenoord toevoegen aan planning

 meldt dat er druk is op de gemeentelijke capaciteit, dit is risico. In het bijzonder blijft 
Onderwijs achter bij deelname projectgroepen. bespreekt dit intern en komt erop op terug.

4 Planning

De agendering van stukken voor de laatste vergadering van de huidige raad is wederom naar
voren geschoven waardoor het social impact contract begin december gereed moet zijn.
Regiegroep spreekt voorkeur uit voor snelle planning waarbij huidige raad vaststelt.

5 MO – NPRZ

 en Edu Jansing hebben gesproken met  Afgesproken is regelmatig te 
overleggen in belang van SIC FC.

In het overleg tussen MO  en NPRZ  wordt SIC FC 
geagendeerd.

Ook kan SIC FC worden geagendeerd in overleggen van NPRZ partners arbeidsraad, 
bedrijven en Onderwijsplatform waar dat gewenst is.




