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Eindhoven, 25 oktober 2017 
 
 
Geacht College, 
 

In de begroting 2018 is door u op pagina 137 het niet inschatbaar risico aangaande 
de afkoop van Swimmers aangegeven. U geeft hier aan dat; “een niet inschatbaar 
risico aanwezig is dat de gemeente gehouden wordt   aan de betaling van een 
schadebedrag”. Volgens een artikel in het ED over de zitting bij de rechtbank heeft u 
bij een eerdere gelegenheid een schadebedrag aangeboden ter grootte van € 
25.000, maar vordert Swimmers een schadebedrag van € 630.000,-. Het ene noch 
het andere bedrag is door u opgenomen onder de risico’s in de begroting 2018. 
Ondanks het feit dat u, in het geheim, een onafhankelijk onderzoek heeft laten 
uitvoeren, waaruit volgens het ED zou blijken dat er sprake is van een aanzienlijke 
economische schade, wordt door u geen kwantificatie van het schade bedrag 
opgenomen in de risicoparagraaf. Dit vinden wij een ernstige tekortkoming. Als 
bovendien in het ED wordt gemeld dat de rechter u “wanprestatie” verwijt en 
aangeeft dat u “nalatig” bent geweest, vragen wij ons af of door u, voor het einde 
van deze raadsperiode, nog meer lijken uit de kast worden getoverd. 

Daarom de volgende vragen: 

1. Er is sprake van een tot heden geheim gehouden onderzoek. Wanneer was 
het resultaat van dit onderzoek bij u bekend? 

2. Kunt u precies aangeven of en zo ja, welk schadebedrag uit dit onderzoek 
naar voren is gekomen? 

 



 

 

 

3. De zitting heeft woensdagmiddag plaatsgevonden. De processtukken zijn 
geruime tijd geleden gewisseld. 
Wanneer is de datum van de zitting vastgesteld? 
Waarom is de raad niet ingelicht dat de zitting zou plaatsvinden? 
Is door u een aanbod gedaan van € 25.000, -- en zo ja wanneer?  
Wanneer was de hoogte van de vordering van Swimmers bij u bekend? 

4. Volgens het bericht moeten partijen onderhandelen omtrent het 
schadebedrag. 
Is er een termijn gesteld waarbinnen partijen tot een regeling moeten zijn 
gekomen? 

5. Indien geen regeling tot stand komt, zal de rechter dan een uitspraak doen? 

 

Met belangstelling zien wij uw antwoorden tegemoet. 

 

Dre Rennenberg 
Fractievoorzitter 
 

 

 

 

  


