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1 Inleiding 
 

Op 26 mei 2010 heeft de gemeenteraad van Maastricht besloten voor € 1,85 mln. de eigendom te 

verwerven van het stadion de Geusselt en de trainingsaccommodatie Klein Geusselt van de Stichting Stadion 

Geusselt.  De gemeenteraad heeft toen eveneens besloten de vordering ad € 1,7 mln. kwijt te schelden. 

Totaal heeft de gemeente dus € 3,55 mln. ter beschikking gesteld. 

Als belangrijkste argumenten in het afweegproces door de Raad werden genoemd: 

 de ontwikkeling van het Geusseltgebied (bij faillissement van MVV was er geen Betaald Voetbal 

Organisatie (BVO) meer die het stadion kon benutten, met achteruitgang van het stadion en de negatieve 

uitstraling op het gebied als gevolg)  

 en de maatschappelijke functie van de BVO Maastricht die ontwikkeld zou moeten worden.  

Het was evident dat ook het dreigende faillissement van MVV voorjaar 2010 het momentum bepaalde; zou 

de dreiging van faillissement niet reëel zijn geweest, dan zou er van collegezijde niet spontaan een 

raadsvoorstel voor overname van het stadion en de kwijtschelding van de vordering zijn ontwikkeld.  

Financiële problemen van de BVO MVV dateren niet van 2010. Ook in 2001 en 2004 had de gemeente een 

rol bij de oplossing van de financiële problemen bij MVV. Dat roept de vraag op welke waarborgen in 2004 

zijn geschapen om te voorkomen dat MVV in de toekomst opnieuw in een hachelijke situatie terecht zou 

kunnen komen en waarom dit klaarblijkelijk niet heeft gewerkt. 

Nog belangrijker is de vraag: zijn thans (vanaf mei 2010) voldoende waarborgen geschapen om te 

voorkomen dat in de toekomst opnieuw financiële problemen bij de BVO MVV kunnen ontstaan die weer met 

publieke middelen dienen te worden opgelost?  

De Rekenkamer wil met dit onderzoek vaststellen welke waarborgen er nu zijn vastgelegd om hernieuwde 

financiële problemen met MVV te voorkomen en welk risico‟s de gemeente in de nieuwe situatie loopt. 

Hierbij zal ook gekeken worden welke lessen de gemeente uit het verleden heeft getrokken en hoe die zijn 

vertaald naar de nieuwe situatie. 

2 Voorgeschiedenis 
 

In december 2001 heeft de gemeente de rente- en aflossingsverplichtingen gegarandeerd van een door de 

Stichting stadion Geusselt aan MVV verstrekte geldlening ad € 1,36 mln. (opgenomen bij de BNG, looptijd 10 

jaar, lineaire aflossing, rente 4,94%). Tot zekerheid voor deze garantie heeft MVV al haar roerende en 

onroerende zaken verpand aan de gemeente. De verpanding van het onroerend goed betreft een recht van 

1e hypotheek op de gesloten erfpachtovereenkomst met de gemeente en daarmee ook op de opstallen 

(kleedlokalen en kantine) van het trainingscomplex Klein Geusselt. Zo kan MVV Klein Geusselt niet 
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vervreemden zonder gemeentelijke toestemming. De garantie is – zo blijkt uit het raadsstuk76; 2004 van 11 

mei 2004 - over het seizoen 2002 / 2003 geëffectueerd. De gemeente heeft tot 2004 uit hoofde van deze 

garantie een bedrag van € 136.000 beschikbaar gesteld en hiermee tot dat bedrag een directe vordering 

gekregen op de Stichting MVV.  

De raad van beheer van MVV geeft voorjaar 2004 in de richting van het college schriftelijk aan zich 

geconfronteerd te zien met een - niet in de begroting voorziene - tegenvaller van € 0,8 mln. (excl. de rente 

+ aflossing van de gemeentelijke garantstelling ad € 0,2 mln.). Dit betekent - volgens de raad van beheer 

van MVV - dat de garantie ook in 2003–2004 geëffectueerd zal moeten worden en dat afkoop van de 

gegarandeerde geldlening niet aan de orde kan zijn.  

MVV dreigt voorjaar 2010 failliet te gaan. Op 29 april 2010 presenteert een „Initiatiefgroep MVV Maastricht‟ 

een concept-idee over de levensvatbaarheid van MVV Maastricht. Het is een reddingsplan dat door de 

ontstane situatie van een dreigend faillissement in een stroomversnelling is gekomen. De initiatiefgroep 

verwacht – samengevat - het volgende van de gemeente: 

1. MVV Maastricht herpositioneert het betaalde voetbal in Maastricht en ontwikkelt zich als een 

maatschappelijke onderneming. Onderschrijft het college deze visie? 

2. Absolute voorwaarde is dat MVV Maastricht schuldenvrij start. Onderschrijft het college deze visie? 

3. Kwijtschelding van de achtergestelde lening. 

4. Aankoop van het stadion De Geusselt voor € 1,85 miljoen. 

5. Eenmalige bijdrage in de transitiefase van € 0,2 mln. (ex BTW). 

In het daarop volgende voorstel van het college aan de raad (van 25 mei 2010) wordt geconstateerd dat 

“…vanwege onze vastgoedposities in de Geusselt en vanuit het belang van de gebiedsontwikkeling en onze 

gemeenschappelijke betrokkenheid inzake het stimuleren van sportbeoefening, de gemeente hoe dan ook 

betrokken is bij een eventuele doorstart”.  

Omdat MVV nooit aan haar rente- en aflossingsverplichtingen jegens de Stichting Stadion Geusselt heeft 

voldaan, is tot mei 2010 een bedrag van € 1,36 mln. aan garantie uitgekeerd (inclusief rente € 1,7 mln.). 

Daar tegenover staat een vordering van gelijke grootte van de gemeente op de Stichting MVV in de vorm 

van een achtergestelde lening. Ten aanzien van de schuldsanering meldt het college dat, gezien de 

financiële situatie bij de Stichting MVV, een continuering van de huidige situatie uitgesloten is, maar ook dat 

in geval van faillissement de gemeente niets van haar vorderingen zal terugontvangen. Onder voorwaarde 

dat alle concurrerende schuldeisers hun vorderingen laten vallen, wordt voorgesteld in te stemmen met het 

saneringsvoorstel, en dus de vordering ad € 1,7 te laten vallen. 

Ten aanzien van de aankoop wordt voorgesteld in te stemmen met verwerving voor € 1,85 mln., vrij van 

schulden en verplichtingen.  

Verder geeft het college het nieuwe bestuur van MVV Maastricht opdracht een Plan van Aanpak voor het 

maatschappelijke partnership te maken, inclusief doelstellingen en tijdplanning dat voor het einde van 2010 

aan de gemeenteraad dient te worden voorgelegd. 

De Raad heeft met de voorstellen ingestemd. 

De rekenkamer zal onderzoeken welke risico‟s de gemeente met deze voorstellen loopt en of vanaf mei 2010 

van gemeentezijde en van de zijde van MVV Maastricht voldoende voorwaarden zijn geschapen die gericht 

zijn op het voorkomen van een situatie dat (weerom) een financieel beroep op de gemeente zal moet 

worden gedaan.     
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3 Het rekenkameronderzoek 
 

Het onderzoek zal zich richten op de volgende vragen: 

1. Op welke manier borgt de gemeente dat niet (wederom) een situatie ontstaat waarbij een 

faillissement van MVV voorkomen moet worden door een financiële interventie door de gemeente? 

De beantwoording van deze vraag wordt mede geplaatst in de context van de wijze waarop 

uitvoering is gegeven aan toezegging van het (toenmalige) college aan de raad in 2002 om te 

onderzoeken of MVV de mogelijkheid heeft terug te betalen.  

2.  Op welke wijze wordt de overleg- en rapportagestructuur tussen MVV en het college vorm gegeven, 

wordt de kwaliteit van de gedeelde informatie geborgd en rapporteert vervolgens het college aan de 

raad? 

3. Welke lessen zijn te trekken uit de ervaringen in de periode 2002 – 2010 waarbij, ondanks 

vermeende zekerstellingen, MVV toch niet in staat is gebleken om haar verplichtingen jegens de 

gemeente na te komen? 

4. Welke risico‟s loopt de gemeente met de door haar ingenomen posities inzake het Geusselt stadion 

en MVV in de toekomst?  

4 Aanpak  
 
Het onderzoek zal fasegewijs worden aangepakt. De planning is dat de Nota van Bevindingen in januari 

2012 kan worden opgeleverd. Voor het onderzoek zijn in totaliteit naar schatting 15 onderzoeksdagen nodig. 

De detaillering is als volgt.  

1.1 Voorbereiding 

Opvragen en bestuderen van de meest relevante stukken en schrijven plan van aanpak. Gereed begin 

augustus 2011. Raming 2 dagen. 

1.2 Structurering onderzoek 

Eerste vraaggesprekken met meest betrokken ambtenaren. Oplijsten en opvragen van relevante 

documenten. Raming 2 dagen. Gereed ultimo september 2011  

1.3 Analyse 

Classificeren, bestuderen en analyseren van de opgevraagde documenten. Nadere analyse van 

onderdelen en vraaggesprekken met betrokkenen (gemeente, BVO Maastricht). Eerste ruwe en 

voorlopige bevindingen in werkrapport. Gereed eind november / begin december 2011. Raming 6 

dagen. 

1.4 Nota van bevindingen 

Uitwerking vraaggesprekken en toetsing aan stukken. Eventueel nadere informatie op onderdelen 

opvragen. Nota van bevindingen schrijven. Nota van bevindingen gereed januari 2012. Raming: 3 

dagen 

1.5 Wederhoor / eindrapport 

Voor wederhoor, conclusies aanbevelingen, aanbieding aan voorzitter raad en presentatie aan 

raadscommissie worden in totaal 2 dagen geraamd. Gereed februari 2012. 
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5 Organisatie van het onderzoek 
 

De rekenkamer voert het onderzoek zelf uit en formeert hiervoor een onderzoeksteam. De 

onderzoekswerkzaamheden zullen, afhankelijk van beschikbare tijd, agenda‟s en expertise in onderling 

overleg verdeeld worden. Er zal een 1e onderzoeker worden aangewezen, die verantwoordelijk is voor de 

planning van het onderzoek en de kostenbeheersing.  

 

Planning van het onderzoek 

 

Fase Planning 2011 Kosten raming  

1. Voorbereiding  juli 2 dgn.  

2.  

 Eerste vraaggesprekken met 

meest betrokken ambtenaren.  

 Maken van lijst van relevante 

documenten (raadsbesluiten, 

collegenota‟s, 

accountantsrapporten, 

jaarstukken). 

 Stukken opvragen. Gereed. 

Raming 2 dagen. 

september  2 dgn. 

 

3. Analyse 

 Classificeren, bestuderen en 

analyseren van de 

opgevraagde documenten.  

 Nadere analyse van 

onderdelen en 

vraaggesprekken met 

betrokkenen (gemeente, BVO 

Maastricht). 

 Eerste ruwe en voorlopige 

bevindingen in werkrapport.  

november / december  6 dgn. 

3. Uitwerken Nota van Bevindingen januari 2012 3 dgn. 

4. Opstellen eindrapportage na 

ambtelijk wederhoor en toezending 

aan raad en presentatie 

februari 2012  2 dgn. 

Totaal   15 dgn.  

De plenaire bijeenkomsten van de rekenkamer en de uren gemaakt door de secretaris zijn in deze raming 

niet verdisconteerd. 

 

De rekenkamer is voor het verkrijgen van de noodzakelijke inhoudelijke informatie voor dit onderzoek 

afhankelijk van de medewerking van de gemeente Maastricht. De rekenkamer zal deze informatie via de 

gemeentesecretaris opvragen. Hiervoor zal een lijst worden opgesteld met de informatie die de rekenkamer 

graag zou willen ontvangen en een lijst met functionarissen die de rekenkamer in het kader van dit 

onderzoek zou willen interviewen.  

Maastricht, september 2011 


