
  

Arnhem, 17 mei 2017  

Vragen ex artikel 44 RvO onderwerp: Kosten Musis Sacrum 

Onlangs is de nieuwe concertzaal van Musis in gebruik genomen. Vandaag heeft het college de 

gemeenteraad geïnformeerd over het verstrekken van een lening aan de stichting MSA van 8 miljoen 

euro voor investeringen in de inrichting zoals stoelen, geluidsinstallaties, verlichting etc. Voor Musis 

gaat het om een bedrag van 7,52 miljoen euro. Dat komt bovenop de 20 mln investeringskosten in 

het gebouw; de nieuwe zaal en renovatie van het bestaande Musis. In de brief van 2015 werd nog 

gesproken over een investeringskrediet van 3,78 miljoen voor de inrichtingskosten. Een verschil van 

bijna 4 miljoen euro.  

Het college stelt vervolgens dat vooralsnog werd aangenomen dat Musis vanaf 2018 al 

meeropbrengsten zou gaan opleveren. Inmiddels houdt het college een grotere slag om de arm en 

zegt ze dat ze nog niet kan aangeven hoe de exploitatie van het nieuwe Musis na de 

renovatie/vernieuwbouw daadwerkelijk gaat uitpakken. Eigen inkomsten van MSA kunnen als gevolg 

van de grote verbouwingen mee- of tegenvallen. Dit kan effect hebben op het tempo waarin MSA in 

staat zal zijn de lening af te lossen.  

In antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA antwoorde het college op 27 maart jl. nog geen 

problemen te verwachten ten aanzien van de exploitatie van Musis. Op technische vragen van de 

PvdA en de VVD ten aanzien van de uitgaven van de post onvoorzien, en het mogelijk overschrijden 

daarvan, is nooit een antwoord gekomen.  

De PvdA heeft daarom de volgende vragen over de financiering van Musis: 

1. Hoe groot zijn de werkelijke kosten van de bouw van de nieuwe concertzaal? 

2. Wijken deze kosten af van de oorspronkelijke begroting? 

3. Zijn in deze kosten de meerkosten voor de aanpassingen aan de Eusebius ook opgenomen? 

Zo nee, waar zijn deze op geboekt? 

4. Hoe groot verwacht het college dat de kosten zijn voor de renovatie van het bestaande deel 

van Musis? 

5. Blijft het college daarmee binnen budget? 

6. Waarom wijkt het bedrag voor de investeringen voor de inrichting af van het oorspronkelijke 

bedrag? (7,52 miljoen tov 3,78 miljoen).  

7. Kunt u aangeven hoe beide bedragen zijn opgebouwd? 

8. Waarom heeft de stichting MSA de lening voor het benodigde bedrag niet op de 

kapitaalmarkt kunnen aantrekken?  

9. Hoe hoog schat u het risico in dat de stichting de lening geheel of gedeeltelijk niet of niet 

tijdig kan terugbetalen? 

10. Welke risico’s doen zich nog meer voor als de exploitatie van Musis tegenvalt?  
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