
 

Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 19 januari 2010. 

 
 

Aanbiedingsbrief 
 

Aan de raad. 
 
 
 
nr. 10it00037 
 
Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 10Rb002 inzake een herziening van de 
diverse relaties tussen de gemeente enerzijds en de Holding Stadion Kerkrade BV en de Holding Roda Kerkrade 
NV anderzijds aan. 

 
In de nota van toelichting, nr. 10Tl002, die het ontwerpbesluit vergezelt, zijn de overwegingen en nadere gronden 
aangegeven waarop het ontwerpbesluit berust. 
 
 
 
 
 
 
Het College,      De secretaris, 
 
 
 
J.J.M. Som      Mr. C.M. Kuikman.     
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Ontwerpbesluit 
 

Nr.:  10Rb002        

 
 

De raad van de gemeente Kerkrade; 
 

overwegende,  
• dat de actuele situatie noodzaakt tot een herziening van de diverse relaties tussen de gemeente enerzijds 

en de Holding Stadion Kerkrade BV en de Holding Roda Kerkrade NV anderzijds. 

 
 

gelezen,   
• de nota van toelichting, nr. 10Tl002, behorende bij dit besluit; 
• c.q. gehoord de beraadslagingen van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen d.d. 25 januari 

2010; 

 
 

gelet op,  
• de bepalingen in de Wet Fido, met name artikel 2 lid 1; 
• het Treasurystatuut gemeente Kerkrade.   

 
 

b e s l u i t : 
I. aan de Holding Stadion Kerkrade BV een rentebedragende lening te verstrekken van € 5,8 miljoen onder de 

condities en voorwaarden, zoals aangegeven in de toelichting bij dit besluit; 
 

II. teneinde te kunnen voldoen aan de condities en voorwaarden verbonden aan de te verstrekken lening, zoals 
hiervoor aangegeven, aan de Holding Stadion Kerkrade BV op te dragen overeenkomsten te sluiten met de 
Holding Roda Kerkrade NV, respectievelijk de Stichting Roda JC, respectievelijk Roda JC BV; 

 
III. tot intrekking van het raadsbesluit van 10 januari 2005, nr. 04RB082 (garantstelling), met terugwerkende 

kracht voorzover het de volgende onderdelen betreft: 
-     het reserveren voor rente- en aflossingsverplichtingen van 10% danwel 15% van de netto-opbrengsten  
      van spelerstransfers; 
-     het bestemmen van de vrijkomende financiële ruimte, als gevolg van het aflossen van een lening van  
      € 3 miljoen aan derden, voor extra aflossingen van de lening van € 15 miljoen; 

 
IV. in te stemmen met de in de rapportage d.d. 5 augustus 2009 van UNO Bedrijfsadviseurs BV aangegeven 

richting inzake de nieuwe structuur met inachtneming van het gestelde in de toelichting bij dit besluit; 
 

V. tot intrekking van het raadsbesluit van 25 september 2002, nr. 04RB061 (kunstgrasvelden), met 
terugwerkende kracht voorzover het het volgende onderdeel betreft: 
-     het aflossen van de gehele investering door Roda JC BV in het 6e jaar in één keer; 

 
VI. tot een huurovereenkomst met Roda JC BV voor de twee kunstgrasvelden in het sportpark Kaalheide 

ingaande 1 juli 2008 tegen een bedrag € 7.500,-- excl. BTW per jaar onder gelijke condities en 
voorwaarden, zoals gebruikelijk is bij de verhuur van kunstgrasvelden in de gemeente; 

 
VII. in te stemmen met de in de toelichting bij dit besluit aangegeven financiële verwerking. 
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Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, in zijn openbare vergadering d.d. 27 januari 2010. 
 
 
De voorzitter van de raad,                                 De griffier, 
 
 
 
J.J.M. Som                                                         mr.drs. H.J.W. Jacobs-van Dongen 
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Nota van toelichting 
 

Nr.: 10Tl002  Kerkrade,    19 januari 2010.  

 
 
Onderwerp:  
 
Herziening van de diverse relaties tussen de gemeente enerzijds en de Holding Stadion Kerkrade BV en 
de Holding Roda Kerkrade NV anderzijds. 
 
Behorend bij ontwerpbesluit nr:   09Rb002         
 
 
Aanleiding van het besluit. 
 
Als gevolg van de liquiditeitsproblematiek bij Roda JC BV komen de huurverplichtingen betreffende het 
Parkstad Limburg Stadion in gevaar. 
 
Doelstelling:  
 
Het waarborgen van de exploitatie van het Parkstad Limburg Stadion als multifunctionele voorziening, 
welke onderdeel uitmaakt van de algemene infrastructuur van de gemeente en de regio. 
 
Financiële consequenties. 
 
Er wordt lening verstrekt aan de Holding Stadion Kerkrade BV van in totaal € 5,8 miljoen op 
marktconforme basis. De rentetarieven worden gebaseerd op lang geld fixe leningen conform de tarieven 
van de Bank Nederlandse Gemeenten. De boekhoudkundige verwerking hiervan zal plaats vinden bij de 
diverse begrotingsbijstellingen. 
 
Terzake de kunstgrasvelden het volgende. Nu op de gemeente de verplichtingen gaan rusten voor de 
aflossing van de investeringen in dezen, zal de gemeente de voorziening, die is gecreëerd in verband met 
de uitstaande OZB-aanslag Stadion, hiervoor inzetten. Daardoor vervallen deze verplichtingen. Met de 
huuropbrengsten worden de reguliere onderhoudskosten bestreden. 
 
Adviesorganen/inspraak. 
 
Niet van toepassing. 
 
Informatie/communicatie. 
 
Het besluit zal aan de provincie ter kennisgeving worden toegezonden. 
 
Motivering van het besluit (afwegingen). 
 
q Leningverstrekking 

Dit besluit moet gezien worden in samenhang met de besluiten van de raad van 10 januari 2005, 
betreffende de garantstelling voor de jaarlijkse rente- en aflossingsverplichtingen aan Holding 
Stadion Kerkrade BV terzake het met de herfinanciering van het stadion gemoeide bedrag van € 
15 miljoen, en van 18 februari 2009, respectievelijk 25 maart 2009, respectievelijk 22 april 2009, 
inzake onder andere het verwerven van 5.2% van de aandelen van de Stichting Roda JC in de 
Holding Stadion Kerkrade BV. De motiveringen om tot die besluiten te komen zijn ook nu nog 
van kracht. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. 
 



 

g:mhnss\gvoyn\nota van toelichting herziening relaties Roda JC  

 
2

 
 
 
De drie genomen raadsbesluiten in 2009 hadden tot doel een oplossing te bieden voor de korte 
termijn i.c. het garanderen van het voetbalseizoen 2008/2009. Een structurele oplossing zou 
gevonden moeten worden in het kader van de besluitvorming inzake het advies van de 
Stuurgroep Topvoetbal in Limburg. Om de toekomst van de beoogde fusieclub financieel veilig te 
stellen was een zogenaamde ‘loopplankfinanciering” nodig van € 6 à 7 miljoen. Het verloop van 
dit proces zij genoegzaam bekend. Nu Roda JC BV in een stand-alone-situatie verder gaat, ligt het 
voor de hand, gelet op de achtergronden van de beoogde fusieclub, dat een soortgelijke  
loopplankfinanciering ook aan de orde is in de huidige stand-alone situatie met het oog op een 
structurele oplossing. Het gemeentelijk belang in deze moge duidelijk zijn. Kan de Holding 
Stadion Kerkrade BV niet aan haar financiële verplichtingen voldoen betreffende de lening ten 
behoeve van het stadion dan zal de gemeente aangesproken worden op haar garantstelling.  
Het betreft in deze € 1,1 miljoen per jaar. 
De restantschuld bedroeg per 1 augustus 2009 € 12,6 miljoen. Einde 2009 is het college op de 
hoogte gesteld van het feit, dat de Holding Stadion Kerkrade BV de verplichtingen aan de bank 
per 1 november 2009 niet is nagekomen c.q. dat er een debetstand is ontstaan. Vermeld zij 
overigens dat, bij het voldoen aan alle verplichtingen richting bank, het stadion per 1 februari 
2025 afgelost is. 
Tot voor kort was de Holding Stadion Kerkrade BV in staat aan haar betalingsverplichtingen te 
voldoen door de huurovereenkomst met Roda JC BV. En daar zit nu het probleem. Een relatie met 
de loopplankfinanciering is dan snel te leggen. 
 
De afgelopen periode heeft het college zich laten informeren over de geprognosticeerde balans, 
de winst- en verliesrekening en de liquiditeitsbegroting van Roda JC BV op basis van het 
ingediende plan van aanpak bij de KNVB. Gelet op de complexiteit heeft het college het bureau 
Berenschot opdracht gegeven tot een oordeel te komen over de financiële situatie van Roda JC 
BV, zowel terzake van de actuele stand als betreffende de prognoses. Op basis hiervan kan 
geconcludeerd worden dat het plan van aanpak aangepast dient te worden op basis van de meest 
actuele gegevens. Hoewel een aantal toekomstige ontwikkelingen moeilijk is in te schatten, zal 
nooit de garantie gegeven kunnen worden voor een definitieve redding van Roda JC BV. Echter 
een reddingsoperatie, waarmede € 5 à 6 miljoen gemoeid is, biedt een redelijk perspectief voor 
de toekomst. Aan een aantal bijkomende voorwaarden zal dan wel voldaan dienen te worden. Er 
zal meer aandacht besteed dienen te worden aan de kostenbesparingen (huisvesting, personeel) 
en minder gerekend dienen te worden op een omzetgroei. Een plan om de kostenontwikkeling te 
beperken is noodzakelijk. 
Los van de huidige problematiek bij Roda JC BV wordt apart bijzondere aandacht gevraagd voor 
de exploitatie van het stadion. Extra inkomsten zullen noodzakelijk zijn. 
De stadionexploitatie moet derhalve geoptimaliseerd worden. Via de huurovereenkomst tussen 
Holding Stadion Kerkrade BV en Holding Roda Kerkrade NV is laatstgenoemde daarvoor 
verantwoordelijk. Er moet gewerkt worden aan een situatie, waarin de Holding Stadion Kerkrade 
BV zelf exploiteert. Deze is dan niet alleen afhankelijk van de huurinkomsten van de betaald 
voetbalorganisatie. Van de andere kant maken positieve exploitatie-ontwikkelingen ook een 
lagere huursom mogelijk. Voor dit alles is een nog stringentere scheiding tussen beide partijen, 
met name in de personele en financieel-administratieve sfeer noodzakelijk. Als voorbeeld kan 
hierbij gedacht worden aan het niet in een en dezelfde persoon verenigd zijn van de functie van 
directeur van het stadion en van de betaald voetbalorganisatie, aan de samenstelling van beide 
Stichtingen Administratiekantoor, alsmede aan een duidelijke scheiding in de financiële-
administratieve boekhoudingen. 
Tot slot zij in dit verband opgemerkt, dat de vermogenspositie van Roda JC BV een zorgenkind 
blijft. Dit aspect zal dan ook een permanent aandachtspunt moeten blijven. 
 
Op welke wijze kan aan een reddingsoperatie van € 6 miljoen vorm worden gegeven? 
Een oplossing zou kunnen zijn om de resterende aandelen/certificaten van de Stichting Roda JC in  
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het stadion over te nemen voor € 6 miljoen. Daar staat echter tegenover dat de gemeente nu  
reeds een meerderheidsbelang, te weten 50,01%, heeft. Daarnaast heeft de gemeente in het kader 
van de garantstelling conform het raadsbesluit van 10 januari 2005 als meerdere zekerheid  
verlangd de aandelen van de Stichting in het Parkstad Limburg Stadion. Momenteel betreft het 
37,47%. Hierover later meer. 
De aankoop van de aandelen/certificaten zal echter de meerjarenbegroting alleen maar extra 
onder druk zetten.  
Een andere variant geniet dan ook de voorkeur. De gemeente verstrekt een marktconforme lening 
aan de Holding Stadion Kerkrade BV. De omvang van de lening is zodanig, dat de komende 5 
jaren en wel tot en met het jaar 2014 aan de verplichtingen richting bank voldaan kan worden. 
Inclusief de achterstand per 1 november 2009 betreft het € 5,8 miljoen. Dit bedrag wordt 
vervolgens aan Roda JC BV beschikbaar gesteld om tot en met 2014 aan de huurverplichtingen te 
kunnen voldoen. Terzijde zij opgemerkt, dat in februari 2015 de schuld aan de bank alsdan is 
teruggebracht tot € 8,9 miljoen. In relatie tot de huidige OZB-waarde van het stadion van rond € 
22,5 miljoen kan gesteld worden, dat het gemeentelijk risico sterk is afgenomen. In concreto 
betekent deze variant een huurvrijstelling voor genoemde periode. De lening wordt gefaseerd 
verstrekt en wel als volgt: € 2,5 miljoen in 2010, € 2 miljoen in 2011, € 0,8 miljoen in 2012 en € 
0,5 miljoen in 2013 en € 0,0 miljoen in 2014. In een gelijke fasering wordt dit bedrag door de 
Holding Stadion Kerkrade BV beschikbaar gesteld aan Roda JC BV. Voor deze constructie en de 
daarmede verbandhoudende fasering wordt gekozen, aangezien, teneinde orde op zaken te 
stellen, Roda JC BV in de eerste jaren meer financiële middelen benodigt. Vanaf 2015 dient de 
Holding Stadion Kerkrade BV rente te gaan betalen aan de gemeente over de verstrekte lening. 
Deze bedraagt alsdan € 5,8 miljoen, verhoogd met de verschuldigde rente over de periode tot en 
met 2014. Uiterlijk in 2025  zal met het aflossen ervan begonnen dienen te worden. Vanaf dat 
jaar zijn er namelijk geen verplichtingen meer aan de bank. Alsdan zullen terzake nadere 
afspraken worden gemaakt met dien verstande dat deze aflossing binnen een termijn van 10 jaar 
dient te geschieden. De rentetarieven zullen gebaseerd worden op de lang geld fixe leningen, 
zoals gehanteerd door de Bank Nederlandse Gemeenten. Na het beschikbaar stellen van de eerste 
lening van € 2,5 miljoen zullen de leningen voor de volgende fasen afhankelijk worden gesteld 
van de bereikte resultaten op basis van het nieuwe plan van aanpak. De nog in te stellen 
auditcommissie zal in deze een belangrijke rol gaan vervullen. Op deze commissie zal nog 
worden teruggekomen. 
Wat betekent het voorstaande voor Roda JC BV in concreto? 
Tot en met het jaar 2014 zijn er per saldo geen huurverplichtingen en vanaf 2015 drukken deze 
verplichtingen weer op de exploitatie. Wellicht met enige verhoging ten opzichte van het huidige 
bedrag als gevolg van de rentelasten bij de Holding Stadion Kerkrade BV. Dit zal echter afhangen 
van de exploitatieresultaten van het stadion. Als tegenprestatie wordt van Roda JC BV verlangd 
om naar buiten toe te communiceren als betaald voetbalorganisatie onder de naam Roda JC 
Kerkrade en men derhalve tot naamswijziging dient over te gaan. 
Terzake het aspect staatssteun het volgende. 
De lening zou ook in deze situatie en onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden door een 
particuliere investeerder verstrekt zijn. Bovendien is de omvang van de lening niet meer dan het 
minimum noodzakelijke om het belang van de gemeente als investeerder te dienen. Van 
staatssteun vanwege de gemeente is dan ook geen sprake. Bedoeld wordt om aan te geven, dat de 
gemeente handelt, zoals ook een particuliere investeerder zou handelen, indien hij garant zou 
staan voor € 15 miljoen. In dit verband is bovendien niet onbelangrijk, dat de gemeente een 
overdracht van de aandelen/certificaten van de Stichting Roda JC als voorwaarde stelt.  
Met het niet nakomen van de betalingsplicht in november 2009 door de Holding Stadion 
Kerkrade BV mag de gemeente aanspraken doen op het onderpand, zijnde de aandelen van de 
Stichting Roda JC in het stadion. Het is wettelijk niet toegestaan om zich het onderpand toe te  
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eigenen. De aandelen mogen wel openbaar geveild worden en uit de opbrengsten kan de 
gemeente dan de betalingen van de lening doen aan de bank. In de context van dit raadsvoorstel  
en terzake eerder genomen besluiten vanwege de raad, wordt derhalve als voorwaarde gesteld,  
dat de Stichting Roda JC de aandelen/certificaten overdraagt aan de gemeente voor € 1,-- 
In de garantstelling op basis van het raadsbesluit van 10 januari 2005 is een aantal voorwaarden 
opgenomen ter meerdere zekerheid. Het betreft 10 danwel 15 % reserveren van de netto-
opbrengst van spelerstransfers voor de rente- en aflossingsverplichtingen. Bovendien zou Roda JC 
BV na het aflossen van een oude lening van € 3 miljoen aan derden, hetgeen inmiddels heeft 
plaatsgevonden, de vrijkomende financiële ruimte beschikbaar moeten stellen voor extra 
aflossingen van de lening van € 15 miljoen, waarvoor de gemeente garant staat. 
Met het oog op een positieve impuls voor de exploitatie en de vermogenspositie ware deze extra 
voorwaarden met terugwerkende kracht ongedaan te maken. Voor de duidelijkheid zij vermeld 
dat dit niet geldt voor de voorwaarde inzake de OZB-belasting. Via een betalingsregeling dient de 
achterstallige OZB-belasting te worden voldaan. 
Tot slot zij in dit verband opgemerkt, dat indien uit besprekingen met de bank mocht blijken, dat  
in de toekomst meer optimale condities in financiële zin mogelijk zijn, hierop uiteraard 
ingespeeld zal worden. 
 
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat in vergelijking tot het overnemen van de 
betalingsverplichtingen aan de bank (jaarlijks € 1,1 miljoen), het overnemen van de 
aandelen/certificaten voor € 6 miljoen (extra belasting op de gemeentebegroting van ongeveer € 
0,6 miljoen), de nu voorgestelde leningsconstructie (budgettair neutraal voor de gemeente) de 
voorkeur verdient. 
 

q Rapport UNO. 
Zoals bekend heeft UNO Bedrijfsadviseurs BV op 5 augustus 2009 een rapport uitgebracht inzake 
de ontstane problematiek bij Roda JC BV, welke geleid heeft tot de eerder genoemde 
raadsbesluiten begin 2009. Het bureau constateert, dat de juridische organisatie wel is aangepast, 
doch dat men de professionalisering onvoldoende heeft doorgevoerd. Er was sprake van een 
onvoldoende heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over de 
Stichting Administratiekantoor Holding Roda Kerkrade NV (STAK), de Raad van Commissarissen 
(RvC) en de statutaire directie c.q. men kweet zich onvoldoende van hun eigenlijke taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. UNO Bedrijfsadviseurs BV doet ook een voorstel voor 
een nieuwe ondernemingsstructuur. In essentie wijkt die niet zoveel af van de huidige. Alleen 
komt de positie van de Stichting Roda JC niet expliciet terug in de structuur en er worden 
adviserende en controlerende gremia geïntroduceerd. De kern van het probleem lag derhalve 
meer in het functioneren van, dan in de structuur zelf. 
In hoofdstuk 5 van de rapportage van UNO Bedrijfsadviseurs BV, Op weg naar een “corporate 
governance”, wordt nader op de voorgestelde structuur ingegaan. Hiernaar zij verwezen. 
Voorgesteld wordt in te stemmen met de richting zoals door UNO Bedrijfsadviseurs BV wordt 
aangegeven. Op basis van de begin 2009 genomen raadsbesluiten zijn er reeds overeenkomsten 
gesloten met de Holding Roda Kerkrade NV, waarbij is overeengekomen, dat de Holding 
volledige medewerking zal verlenen aan de door de gemeente gewenste structuur. Met de 
concrete uitwerking kan nu worden gestart. Nu de functie van een gemeentelijke toezichthouder 
in principe komt te vervallen, ware met het oog hierop, een aantal uitgangspunten vóór de nadere 
uitwerking van de nieuwe structuur reeds te benoemen. 
-     Het college heeft een instemmingsrecht betreffende de benoeming van de voorzitter van de 
      STAK; 
-     Het college kan als toehoorder de vergaderingen van de STAK bijwonen. 
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-     Uit het college worden twee leden benoemd als lid van de RvC minimaal voor de periode tot 
      2015. Deze termijn moet gezien worden in relatie tot de leningverstrekking en de daarmede 
      verbandhoudende huurbetalingen aan de Holding Stadion Kerkrade BV: 
-     Het college bepaalt de taak en de samenstelling van de Auditcommissie. Deze commissie zal 
      in ieder geval tot taak krijgen in het kader van de gefaseerde leningverstrekking te adviseren in 
      hoeverre de ontwikkelingen bij Roda JC BV sporen met het nieuwe plan van aanpak; 
-     Uitgangspunt is een scheiding van functies in de directie van de betaald voetbalorganisatie en 
       van het stadion; 
-      Minimaal één maal per jaar is er een overleg tussen college, de directie en de RvC; 
-      Voor zover noodzakelijk zullen diverse reglementen worden opgesteld, danwel zullen 
       bestaande aangepast worden. Dit geldt eveneens voor de staturen; 
Daarnaast gelden uiteraard de bevindingen van het bureau Berenschot, zoals eerder aangegeven. 
 

q Kunstgrasvelden. 
In de vergadering van 25 september 2002 heeft de raad een besluit genomen inzake de verhuur 
van een tweetal kunstgrasvelden aan Roda JC BV. Hierin was opgenomen, dat op 1 juli 2008 de 
huur eenmalig € 724.509,85 excl. BTW zal gaan bedragen. Vanaf 30 juni 2009 zouden partijen 
een nieuwe overeenkomst kunnen sluiten. Het ligt voor de hand, dat deze overeenkomst de 
nodige vragen kan oproepen. De verklaring is te vinden in het feit, dat de gemeente bezig was 
gebiedsvisies op te stellen, waaronder ook het gebied van de toen nog aan te leggen 
kunstgrasvelden viel. Binnen een periode van 5 jaar zou er duidelijkheid zijn over de gewenste 
toekomstige ontwikkelingen van onderhavig gebied. Vandaar een huurbedrag in 2008 gelijk aan 
de investeringskosten. Momenteel is bekend, dat er geen andere invulling van het betreffende 
gebied aan de orde is. 
In de vergadering van 5 oktober 2009 van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen is dit  
onderwerp in relatie tot de inzet van Roda JC BV ten behoeve van maatschappelijke projecten 
ook aan de orde geweest. Uitgangspunt was het laten vervallen van voornoemd huurbedrag per 1 
juli 2008. 
Betreffende de kunstgrasvelden is in dezen wel een besluit van de raad noodzakelijk, aangezien 
de raad in 2002 terzake ook het besluit heeft genomen. 
In concreto betekent dit, dat een  nieuwe huurprijs voor de kunstgrasvelden wordt 
overeengekomen ingaande 1 juli 2008 van € 3.750,-- excl. BTW per veld per jaar. Dit is een 
huurbedrag, dat bij amateurvoetbalclubs ook wordt gevraagd.  
In relatie tot de raadsbesluiten begin 2009, alsmede de nieuwe huurovereenkomst, kan de inzet 
van Roda JC BV voor maatschappelijke doeleinden als tegenverplichting worden gezien. 
Mede gevolg gevend aan voornoemde raadsbesluiten zal het college terzake de inzet voor 
maatschappelijke doeleinden een overeenkomst sluiten. De raadscommissie voor Algemene 
Zaken en Middelen zal periodiek worden geïnformeerd. 
Nu de gemeente de verplichting op zich neemt voor het aflossen van de investeringen betreffende 
de kunstgrasvelden, zal de voorziening, die is gecreëerd is verband met de uitstaande OZB-
aanslag Stadion, hiervoor worden ingezet. Zoals eerder reeds is aangegeven, dient Roda JC BV de 
achterstallige OZB-belasting te betalen. 


