
 

 

 

 

 

telefoon fractiekamer: 040-2382392 
e-mail: ouderenappel.fractie@eindhoven.nl 
 
 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Stadhuisplein 1 
5611 EM Eindhoven 
 
 
Eindhoven, 15 november 2017 
 
 
Geacht College, 
 

Regelmatig hebben wij u om informatie verzocht betreffende de financiële problemen 
bij het Muziekgebouw Eindhoven N.V.  
 
Zo hebben wij reeds in 2015 gevraagd om aan ons informatie te verstrekken 
betreffende de totale financiële stand van zaken van het Muziekgebouw door onder 
andere  afgifte van de volledige door de aandeelhoudersvergadering (gemeente) 
vastgestelde jaarrekening, die bij de Kamer van Koophandel was gedeponeerd. 
Door de toenmalig wethouder van financiën werd toen aangegeven dat hij ons 
daartoe deze informatie zou verstrekken, maar na die toezegging heeft de wethouder 
zijn functie neergelegd en werd ons medegedeeld dat de gevraagde informatie 
uitsluitend onder geheimhouding was in te zien.  
 
Het is voor ons onbegrijpelijk dat het college deze hele raadsperiode tot heden 
voortdurend en met name in dit dossier alleen maar onder geheimhouding informatie 
wil verstrekken.  Als dit voortduurt is de kans aanwezig dat die geheimhouding blijft 
voortduren ook nadat dit college haar verantwoording in 2018 heeft overgedragen 
aan een nieuw college. 
Door deze manier van werken kan naar onze mening de controlerende en 
adviserende taak door een raadslid niet goed worden uitgevoerd. 
   
Vooral nu mede door vroegere en recente publicaties in het ED en mededelingen van 
de directie het algemeen bekend is dat de financiële positie van het Muziekgebouw 
niet al te best is, mag toch verwacht worden dat aan de raad daarover tijdig 
volledige informatie verstrekt wordt. 



Omdat het ons aan voldoende informatie ontbrak hebben we eerst via het opvragen 
van de beknopte jaarrekening via de Kamer van Koophandel een inzicht op de 
financiën van het Muziekgebouw trachten te verkrijgen. Toen dat niet voldoende 
bleek hebben wij bij de dienst de jaarrekeningen over tal van jaren opgevraagd, 
welke thans door het college is verschaft. 
Hieruit is ons gebleken dat het vermogen, dat in 2013 negatief € 294.823,- bedroeg 
nu inmiddels is opgelopen tot negatief € 1.870.628,- terwijl het verlies in 2015 
€ 718.044, -- en in 2016 op € 305.904,- uitkwam. Nu verder blijkt dat de te 
verwachten tekorten in 2017 rond de € 598.000,- zullen bedragen en liquide 
middelen niet voldoende zijn ter financiering van het grootonderhoud, ontstaat er 
een groot liquiditeitstekort. Ondanks de lening van de gemeente Eindhoven ter 
grootte van € 200.000,- is er, volgens de accountant, onzekerheid ten aanzien van 
de continuïteit van het Muziekgebouw. 
 
Om nu de financiële toestand van het Muziekgebouw openbaar en transparant 
duidelijk te krijgen, leggen wij u nu de volgende vragen voor: 
 
Bent u het met ons eens dat een voorziening als het Muziekgebouw in onze stad niet 
kan worden gemist? 
 
Kunt u in een meerjarenvisie aangeven wat de gevolgen zijn bij een ongewijzigd 
beleid? 
 
Hoe denkt u de problemen zoals die zich nu voordoen te kunnen oplossen voor het 
aantreden van de nieuwe raad in 2018, hierbij rekening houdende met de eigen 
problemen van de gemeente? 
 
Op welke wijze denkt u de continuïteit van het Muziekgebouw voor de komende 
jaren te kunnen garanderen? 
 
Naast een subsidie van ongeveer € 4.300.000,- per jaar ontstaan er al jaren lang 
verliezen van rond de € 500.000,-. Hierdoor zal op termijn het negatieve vermogen 
rond de € 2.000.000,- gaan bedragen. Hoe gaat u dit oplossen? 
 
Op enkele belangrijke documenten ligt nog steeds, na ruim anderhalf jaar,  een 
geheimhouding. Bent u het met ons eens dat, zeker voor de nieuwe raadsperiode in 
2018, deze geheimhouding dient te worden opgeheven? 
 
Zo nee, waarom niet?   
 
 
Met belangstelling zien wij uw antwoorden tegemoet. 
 
Dre Rennenberg 
Fractievoorzitter 
 
  


