¥

Raadsvragen

Nr. RV17.0059 (2017)

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Beter voor Den Helder betreffende
de verplaatsing schouwburg naar Willemsoord

Aan de fractie Beter voor Den Helder
i.a.a. de leden van de Gemeenteraad
Op 4 augustus 2017 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over d verplaatsing schouwburg naar
Willemsoord:
1. Welke waarde/status dicht uw college deze businesscase zelf toe, in ogenschouw nemende
dat restaurant "Stoom" daar blijkbaar geen deel van uitmaakte?
2. Waar heeft de gemeenteraad eigenlijk goedkeuring aan gegeven?
3. Onder toezicht en verantwoording van welke portefeuillehouders in de periode 2010-2017 viel
dit dossier?
4. Was er sprake van een open begroting of een sluitende begroting?
5. Hoe groot was de begroting en is men daar binnen gebleven?
6. Wie heeft er bij een overschrijding toestemming gegeven d.m.v. een handtekening, dus wie
was er tekenbevoegd?
7. Welke investeringen buiten de begroting zijn nadien gedaan en met wiens goedkeuring? wij
bedoelen hier investeringen in o.a. "Stoom".
8. Was er een onderbouwing d.m.v. een exploitatiebegroting m.b.t. " Stoom" en is deze ook
gecontroleerd, en zo ja door wie?
9. Zijn de toenmalige afspraken m.b.t. het huurcontract gelijk gebleven? Graag ontvangt de
fractie daarover alle informatie.
10. Graag ontvangt de fractie inzicht in de statuten, zodat er inzicht is wie gemachtigd is en
juridisch bevoegd was alles te regelen zonder vooraf toestemming te vragen aan de Raad van
Toezicht van De Kampanje.
11. Kan de Gemeenteraad vanaf nu wel op juiste informatie gebaseerde beslissingen nemen?
12. Welke rol heeft de Raad van Toezicht gehad in dit dossier?
13. Wat is de exacte rol van de wethouder Financiën en de wethouder Willemsoord/Zeestad in dit
dossier?
14. Welke gremia waren direct of indirect betrokken bij de verplaatsing van de schouwburg?
15. Zijn er andere donaties, leningen of in welke vorm dan ook extra middelen aan De Kampanje
toegekend die tot op dit moment niet bij de gemeenteraad bekend zijn of tot op heden voor de
gemeenteraad onzichtbaar worden gehouden?
16. De fractie wenst verder graag alle informatie te ontvangen over de rol en de
verantwoordelijkheid van de volgende personen en instanties in dit schouwburgdossier, mede
in het licht van de sloop van het voormalig gebouw van de schouwburg aan het Bernardplein
en de bestemming van de daarmee vrijgekomen bouwgrond. Wij doelen daarbij op de rol en
verantwoordelijkheid van:
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De Burgemeester
De wethouders
Directie Willemsoord BV
Zeestad BV
Woningstichting Den Helder
City Marketing

Wij beantwoorden deze vragen als volgt
Voordat we de vragen afzonderlijk gaan beantwoorden, geven wij graag eerst een algemene
toelichting. Wij begrijpen dat er veel vragen leven omtrent theater de Kampanje. Het rapport van de
Rekenkamercommissie kan op veel van uw vragen antwoord geven. Het doel van het
rekenkameronderzoek is om een goed beeld te verkrijgen van het besluitvormingsproces en de
financiële consequenties van de verplaatsing van de Kampanje naar de huidige locatie op
Willemsoord. Een aantal van de vragen richt zich hierop. In de beantwoording van deze vragen
verwijzen wij dan ook naar de verwachte uitkomsten van het rekenkameronderzoek. Verder hebben
wij u per raadsinformatiebrief (RI17.0078) geïnformeerd dat theater De Kampanje een plan van
aanpak ontwikkelt om tot een goede meerjarenexploitatie te komen. Het antwoord op een ander deel
van de vragen is onderdeel van het raadsvoorstel RVO17.0093. De overige vragen beantwoorden wij
hieronder rechtstreeks.
1 t/m 9. Wij verwijzen u naar het rapport van de rekenkamercommissie.
10. De statuten van stichting Theater de Kampanje zijn bijgevoegd.
11. Met het rekenkameronderzoek, het verspreiden van onderzoeksrapport Kampanje en de
aanvullende stukken bij het plan van aanpak (bijgevoegd bij raadsvoorstel RVO17.0093)
worden alle stukken met de raad besproken.
12. Wij verwijzen naar het rapport van de Rekenkamercommissie en naar raadsvoorstel
RVO17.0093 voor meer informatie.
13. Zij zijn vertegenwoordigers van het college, waarbij het beginsel van collegiaal bestuur van
kracht is.
14. Wij verwijzen naar het rapport van de rekenkamercommissie.
15. Nee hier is geen sprake van.
16. Hiervoor verwijzen wij u naar het rapport van de rekenkamercommissie.
Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
Den Helder, 14 november 2017

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
Robert Reus

Raadsvragen

¥ Pagina 2 van 2

