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Persbericht naar aanleiding van de aanbieding
van het onderzoeksrapport van de Rekenkamer Maastricht
‘De relatie tussen de gemeente Maastricht en MVV. Gaten in de defensie gedicht?’

De Rekenkamer Maastricht heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen de gemeente Maastricht en MVV.
In dit onderzoek staat de vraag centraal of er na de meest recente reddingsoperatie van MVV uit 2010 voldoende
voorwaarden zijn geschapen om te voorkomen dat MVV in de toekomst wederom een beroep op financiële
ondersteuning door de gemeente doet. Tenslotte heeft de gemeente MVV in de afgelopen twaalf jaar verschillende keren
financieel ondersteund; steeds met de vermelding dat het de laatste keer was. Toch kwam er telkens weer een volgende
keer.
Voorjaar 2010 was de financiële situatie bij MVV wederom dramatisch. Een ‘Initiatiefgroep MVV’ verzocht de gemeente
een bijdrage te leveren aan een plan dat deze groep, onafhankelijk van het zittend bestuur, had ontwikkeld voor een
levensvatbaar MVV Maastricht. Om MVV een schuldenvrije doorstart te laten maken en om MVV te ontwikkelen tot een
maatschappelijk betrokken voetbalorganisatie, verzocht de initiatiefgroep de gemeente onder andere om een
achtergestelde lening van € 1,7 miljoen kwijt te schelden en het stadion de Geusselt te kopen voor € 1,85 miljoen.
Gezien het belang van de Betaald Voetbal Organisatie MVV voor het Geusseltgebied, de economie en het sportbeleid,
stelde het college een reddingsplan voor waarbij inderdaad de achtergestelde lening zou worden kwijtgescholden en de
gemeente het stadion zou verwerven. De raad stemde op 26 mei 2010 in met dit reddingsplan. De raad stelde hierbij
wel als voorwaarden dat ook de andere schuldeisers de schuld van MVV volledig zouden kwijtschelden, MVV
schuldenvrij en met een gedegen begroting zou doorstarten, de initiatiefgroep in de plaats van het zittende bestuur zou
treden en de gemeente de huurinkomsten zou veiligstellen. Het college heeft hierop het besluit ten uitvoer gebracht.
Hierbij zijn de voorwaarden van de raad niet volledig in acht genomen en is de raad hierover niet tijdig geïnformeerd. Dit
heeft geresulteerd in een indringend debat tussen college en raad en in het aftreden van de verantwoordelijke
wethouder.
De Rekenkamer stelt in haar onderzoek inzake de reddingsoperatie van 2010 het volgende vast.
1. MVV Maastricht kan, in tegenstelling tot de eerdere reddingsoperaties, vanuit een (vrijwel) schuldenvrije positie en
met een klein positief eigen vermogen verder. In combinatie met het aangekondigde voorzichtige financiële beleid
van MVV en de controles van de KNVB zijn de risico’s hierdoor beperkt.
2. De gemeente heeft, in tegenstelling tot de eerdere reddingsoperaties, geen formele bestuurlijke betrokkenheid meer
in MVV. Dit maakt een zakelijke opstelling mogelijk indien MVV onverhoopt weer in zwaar weer komt.
3. De gemeente heeft een goede constructie gevonden voor zekerstelling van huurinkomsten. Deze inkomsten zijn
overigens vooralsnog veel te laag om de kosten van het in eigendom verworven Geusseltcomplex te dekken.
Op basis hiervan concludeert de Rekenkamer dat de uitgangspositie van MVV na de reddingsoperatie van 2010
aanmerkelijk minder risicovol is dan die na de eerdere reddingsoperaties. Dit laat onverlet dat de gemeente ook
voorbereid moet zijn op een situatie dat de betaald-voetbalfunctie uit het stadion, dat zij nu in het bezit heeft, kan
verdwijnen. De rekenkamer adviseert de gemeente dan ook om te zorgen voor een scenario voor het Geusseltgebied
zonder een betaald-voetbalorganisatie die het stadion huurt.
Voor meer informatie: Mathijs Mennen (voorzitter van de Rekenkamer Maastricht) 06 54221512
Het rapport is woensdag 27 juni 2012 vanaf 15.00 u. beschikbaar op www.rekenkamermaastricht.nl.
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