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R.O.19.04 vervolg onderzoek Feyenoord City

Geacht raadslid,
Op 9 juli 2020 heeft de rekenkamer de onderzoeksbrief ‘Aandeel zonder belang’
gepubliceerd. Deze onderzoeksbrief behandelde het eerste deel van het onderzoek
dat de rekenkamer uitvoert naar Feyenoord City. Destijds kon een deel van de
onderzoeksvragen nog niet worden beantwoord, omdat de daarvoor benodigde
informatie in verband met vertraging van Feyenoord City nog niet beschikbaar was.
Via deze brief wil ik u informeren dat de rekenkamer in december 2020 is gestart met
het tweede deel van het onderzoek. De focus van het vervolg van het onderzoek ligt
op het te verschijnen investeringsmemorandum (inclusief de uitwerking van de
business case), de beoordeling van de invulling van de taxatie en
erfpachtvoorwaarden en de integrale toetsing door Deloitte. De rekenkamer kijkt
naar de volgende deelvragen:
3 Voldoet de deelname in het eigen vermogen van het nieuwe stadion aan
voorwaarden/vereisten vanuit gemeentelijk beleid en regelgeving en van de position paper?
4 Welke afspraken zijn gemaakt over het aankopen van de grond onder het nieuwe stadion
in combinatie met de erfpachtmaatregel en wordt voldaan aan voorwaarden/vereisten
vanuit gemeentelijk beleid en regelgeving en van de position paper?
5 Heeft de gemeente een toereikend inzicht in de risico’s en heeft de gemeente gerapporteerde
risico’s voldoende getoetst en gevalideerd aan de hand van de beschikbare informatie uit de
business cases, uitgevoerde second opinions en overige verstrekte gegevens?
6 Heeft de gemeente op basis van de risico’s voldoende waarborgen getroffen?
7 Beschikt de raad over de goede informatie voor de besluitvorming over Feyenoord City?
Vraag 7 is ook aan de orde geweest in de brief over deel 1. De communicatie van het
college naar de raad blijft de rekenkamer actief volgen. Mochten er bij de eerder
beantwoordde deelvragen relevante ontwikkelingen optreden dan zal de rekenkamer
deze meenemen.

De rekenkamer publiceert de uitkomsten van het onderzoek in het voorjaar van
2021. De publicatie verschijnt voorafgaand aan het moment waarop de
gemeenteraad beoordeelt of aan alle voorwaarden van de position paper is voldaan.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Drs. P. Hofstra RO CIA
directeur
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