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- Er zal eind augustus een eerste afspraak gepland worden met de regiegroep en Edu 
Jansing. 

- Voor het komende half jaar zal een vergadercyclus van 1 x per maand worden 
ingepland voor de regiegroep.

-  heeft aangegeven dat het handig is om  (contactpersoon 
NPRZ vanuit Onderwijs) toe te voegen aan de regiegroep, dit zal gebeuren
Deze zal ook voor de projectgroep worden ingepland, maar elke maand in de week 
voorafgaand waarin de regiegroep bijeenkomt. 

- Besloten wordt dat er een ‘breed’ Social Impact Contract zal worden opgesteld met 
Feyenoord/Feyenoord City. Breed in de zin dat het product dat uiteindelijk wordt 
opgeleverd niet alleen voldoende is om de zes ingediende moties af te doen, maar dat 
breder en verder kijkt dan de reikwijdte van de moties, en bestaande en nieuwe (te 
verwachten) ontwikkelingen in het gebied op elkaar afstemt en versterkt.
Het uiteindelijke Social Impact Contract zal concreet en realistisch (waar liggen de 
kansen en wat is onmogelijk) aangeven welke doelen, wanneer bereikt zullen zijn; 
welke partij(en) voor welke doel(en) verantwoordelijk is(zijn) en zal een sluitende 
begroting bevatten. Het contract zal concrete afspraken bevatten wie wat doet. Ook zal 
duidelijk moeten worden welke partijen zaken structureel op zich nemen. Hierbij is het 
uitgangspunt dat er geen sprake van kan zijn dat Feyenoord alles na 3 jaar overdraagt 
aan de gemeente en door de gemeente gesubsidieerde partijen.

-  heeft al met  gesproken over de ingediende moties. Deze sluiten 
aan bij de programmadoelen van het MPRZ. Ook hij is voorstander om deze moties 
aan te grijpen om een alles omvattend Social Impact Contract op te stellen. Hij wil hier 
graag aan meewerken en waar dat nuttig/nodig is de relaties en netwerken van het 
MPRZ inzetten.

- Gelet op de breedte van het onderwerp, en de voorziene bestuurlijke besluitvorming in 
het eerste kwartaal 2018, wil de regiegroep op korte termijn een projectmanager 
aanstellen voor de genoemde periode. In augustus zal het profiel voor de werving van 
deze projectmanager worden geformuleerd. (Actie allen)

- Onder de Regiegroep wordt een projectgroep geformeerd met:
-
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- 
Aan deze projectgroep kunnen, wanneer nodig, mensen worden toegevoegd. De leden 
van de projectgroep moeten op korte termijn voor de betreffende onderwerpen die in 
het Social Impact Contract zullen komen (op basis van de moties), de huidige en 
toekomstige ontwikkelingen (inclusief middelen) in kaart brengen. 




