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AMENDEMENT nr.: A 1·1-' 
AMENDEMENT datum raadsvergadering: 

11 

aangenomen~/ ingetrokken 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 11 december 2017; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RV017.0093 over het aanpassen subsidie Theater de Kampanje 
(agendapunt 17); 

besluit: 

het ontwerpbesluit (RB17.0074) als volgt te wijzigen : 

1. Een gemeentelijke garantstelling af te geven ten behoeve van een lening van Theater de Kampanje ter 
hoogte van€ 360.000,- die kan worden aangegaan ter compensatie van het te verwachten verlies van 
2017. 

2. Ingeval een geldlening ook met gemeentegarantie niet kan worden verkregen, deze geldlening door de 
gemeente te laten verstrekken. 

3. Theater De Kampanje uit te nodigen uiterlijk op 1 april 2018 een uitgewerkte businesscase en 
haalbaarheidsanalyse voor het zakelijk deel (catering, buffetten, banqueting en restaurantvoorziening) 
aan de gemeente aan te bieden. 

4. Het college van burgemeester en wethouders op te dragen - op de kortst mogelijke termijn - een 
onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren van de door De Kampanje voorgestelde maatregelen, het 
realiteitsgehalte van de verwachte (meerjaren)exploitatie en de beheersing van de financiële risico's. 

5. Eerst nadat de resultaten van het hiervoor genoemde onafhankelijke onderzoek en de uitgewerkte 
businesscase voor het zakelijke deel van De Kampanje zijn gedeeld met de raad, het college van 
burgemeester en wethouders op te dragen een voorstel aan de raad voor te leggen ten behoeve van 
subsidiëring van De Kampanje in de jaren 2018 en 2019 binnen de voorwaarden zoals gesteld in de 
huidige BCF-overeenkomst met De Kampanje. 
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Toelichting: 

Wij zijn het aan de burgers verplicht zorgvuldig om te gaan met gemeenschapsgeld. 
De Kampanje is in acute liquiditeitsproblemen. Om de directie en de raad van toezicht de gelegenheid te geven 
orde op zaken te stellen en de exploitatie binnen het beschikbare budget te brengen voor 2018 en verder 



wordt de mogelijkheid geboden met gemeentegarantie een lening aan te gaan met een maximum van 
€360.000,-. Daarmee kunne lopende verplichtingen van 2017 en begin 2018 worden ingelost. Dit beschikbare 
budget is inclusief de reeds afgesproken subsidiebedragen conform de daarvoor overeengekomen 
beleidsgestuurde contract financiering voorwaarden. 

Uit ervaring is gebleken dat de door De Kampanje verstrekte gegevens feitelijk onjuist waren. Om op een 
onafhankelijke wijze daar inz icht in te krijgen dient het college een onderzoek te starten, gebaseerd op een 
door De Kampanje aan te leveren businesscase met betrekking tot het zakelijk deel. Dit onderzoek dient 
uitgevoerd te worden door een onafhankelijk en gerenommeerd onderzoeksbureau. 

Gelijktijdig is de opdracht aan het college om met de directie en Rvî van de Kampanje in gesprek te gaan en 
vast te stellen of de voorwaarden van de BCF kunnen worden nagekomen. 

Mocht doordat financiële omstandigheden nog slechter zijn dan aan de raad gepresenteerd een lening ook met 
gemeentegarantie niet mogelijk is. Dan dient de gemeente de (eenmalige) lening zelf te verstrekken. 

Deze voorziening is geheel in lijn met het feit dat het een op afstand gezette faciliteit is met een zelfstandig 
controle en toezichtfunctionaliteit. 


