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Onderwerp:  Subsidie Theater de Kampanje 2019 

 

Gevraagd besluit: 

Een bijdrage van €300.000 euro voor de verhoging van de subsidie voor het jaar 2019 aan theater De 
Kampanje op te nemen in de begroting 2019  

 

 

Publiekssamenvatting 

Met de nieuwe vestiging van Theater de Kampanje op Willemsoord is Den Helder in het bezit van een 

aantrekkelijk theater op een unieke plek. Het theater fungeert als podium van onze stad. Het draagt bij en geeft 

vorm aan het culturele leven voor mensen in Den Helder en daarbuiten. Ook vormt het een trekpleister om naar 

Willemsoord en het stadshart te komen. Met de jaarstukken van 2016 werd duidelijk dat de bedrijfsvoering van 

de Kampanje meer tijd en inzet vraagt dan oorspronkelijk was voorzien, waardoor er onder andere meer 

personele inzet nodig is en de exploitatie meer geld kost. In december 2017 heeft de gemeenteraad daarom 

ingestemd om Theater de Kampanje een compensatie van €300.000,00 over het verwachte verlies van 2017 en 

een verhoging van €300.000,00 voor de subsidie 2018 te verstrekken. Tevens werd het college, via een 

aangenomen motie, opgedragen Theater de Kampanje nauwgezet te monitoren en de gemeenteraad uiterlijk in 

oktober 2018 te informeren over de stand van zaken bij Theater de Kampanje. Middels dit raadsvoorstel wordt 

de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de stand van zaken en stelt het college voor de subsidiebijdrage 

aan Theater de Kampanje voor 2019 te verhogen met een bedrag van €300.000,00.  

 

Inleiding 

Met de nieuwe vestiging op Willemsoord is Theater de Kampanje één van de dragende krachten om de ambitie 

van de gemeente Den Helder te verwezenlijken om het culturele hart van de regio te vormen. Door de 

aanwezigheid van het theater komen meer mensen in aanraking met cultuur. Ook draagt het theater bij aan de 

aantrekkingskracht van zowel Willemsoord als het stadshart. Wel heeft Theater de Kampanje, zoals ook al 

eerder met u is gedeeld, te maken met een opstartfase op de nieuwe locatie waarin de naamsbekendheid, 

bezoekersaantallen, aantal (zakelijke) evenementen en opbrengsten nog toe moeten nemen. Daarbij is in 2017 

ook duidelijk geworden dat de bedrijfsvoering van Theater de Kampanje aangepast moest worden en de 

exploitatie meer geld kost dan eerder verwacht. In december 2017 heeft u, als gemeenteraad, daarom 

ingestemd om Theater de Kampanje een compensatie van €300.000,00 over het verwachte verlies van 2017 en 

een verhoging van €300.000,00 voor de subsidie 2018 te verstrekken. 

 

In het raadsvoorstel van december 2017 is door het college benoemd dat er een aantal zaken onderzocht 

moesten worden. Dat betrof de volgende zaken:  

  Theater de Kampanje heeft de opdracht gehad om voor eind 2018 een uitgewerkte businesscase en 
haalbaarheidsanalyse voor het zakelijk deel (catering, buffetten, banqueting en 
restaurantvoorziening) gereed te hebben. Een aanvullende eis betrof dat er onderscheid aangebracht 
wordt in de administratie tussen de restaurantvoorziening en andere onderdelen van de zakelijke 
dienstverlening. Tevens is aan Theater de Kampanje de opdracht meegegeven om voor de komende 
twee jaar financieel strategische advisering aan te trekken;  
   De mogelijkheden verkennen voor een huurverlaging door Willemsoord;  
  Uitzoeken en bepalen of de huurder of verhuurder verantwoordelijkheid is voor het onderhoud van de 
technische theaterinstallaties. Aangezien dit een kostenpost betreft van ongeveer €100.000 per jaar is 
het noodzakelijk dat hier duidelijkheid over komt en dit ook verwerkt wordt in de begroting van de partij 
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die hier verantwoordelijk voor wordt gesteld. 
 

Verder zijn, conform de aangenomen motie bij de behandeling van het raadsvoorstel op 11 december 2017, de 

volgende aanvullende punten opgepakt: 

  Het college monitort het functioneren van Theater de Kampanje nauwgezet;  

  Op uiterlijk 1 oktober 2018 wordt de gemeenteraad geïnformeerd met een overzicht waarin in ieder 

geval onderstaande punten zijn opgenomen;  

a. een geactualiseerde prognose voor geheel 2018 en de daaropvolgende jaren op grond van de 

gerealiseerde cijfers over het eerste halfjaar van 2018, vergezeld van een onafhankelijk 

onderzoek;  

b. Theater de Kampanje toont aan dat zij actie heeft ondernomen om aanpassingen in de 

administratie door te voeren, zodanig dat er inzicht ontstaat in de exploitatiegegevens van de 

verschillende onderdelen binnen de zakelijke dienstverlening. Vervolgens dient op basis hiervan 

een meerjarige exploitatieopzet uitgewerkt te worden; 

c. gebleken moet zijn dat Theater de Kampanje versterking heeft aangetrokken voor de financieel 

 strategische advisering; 

  Het college komt aan de hand van bovengenoemde punten, vóór de programmabegroting 2019, met 

een voorstel voor eventuele extra subsidie aan Theater de Kampanje voor 2019. 

 

Dit raadsvoorstel geeft inzicht in de uitvoering en bevindingen van de bovenstaande zaken die allen onderzocht 

dan wel uitgevoerd zijn. Tevens stelt het college voor de subsidiebijdrage aan Theater de Kampanje voor 2019 

te verhogen met een bedrag van €300.000,00.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Een goed functionerend theater met een regionale functie dat middels voorstellingen, activiteiten en 
evenementen bijdraagt aan een goed cultureel klimaat en de positie van Den Helder als cultureel hart van de 
regio versterkt. Tevens is de aanwezigheid van het theater een belangrijk onderdeel van het culturele aanbod 

op Willemsoord en vormt het theater een trekpleister voor zowel Willemsoord als het Stadshart. 

 

Kader  Strategische Visie 2020  Visie Cultuur kleurt het leven  Beleidskader Cultuur kleurt het leven  Algemene Subsidieverordening 2013 Den Helder  RVO17.00093, RB17.0074, AM17.00037 en M17.00041 

 

Argumenten 

Er is gedurende het eerste half jaar van 2018 intensief contact geweest met Theater de Kampanje, waarbij 

onder andere de cijfers per kwartaal zijn doorgenomen en de verschillende stappen die door Theater de 

Kampanje zijn ondernomen zijn gevolgd.  

 

Administratie en haalbaarheidsanalyse/businesscase 

Middels de input van ROI financials heeft Theater de Kampanje voldaan aan de aanvullende eisen die door het 

college waren opgelegd om externe expertise op het financieel-strategische vlak in te schakelen, haar 

administratie verder te ontwikkelen met een onderscheid tussen het culturele en zakelijke deel (inclusief 

onderscheid tussen de verschillende onderdelen binnen de zakelijke dienstverlening) en een geactualiseerde 

meerjarenbegroting aan te leveren op basis van de behaalde resultaten tot en met juni 2018. Tevens zijn de 

uitgewerkte businesscase en de haalbaarheidsanalyse aangeleverd (deadline hiervoor was eind 2018). Wel zijn 

er op basis van de aangeleverde stukken nog een aantal aandachtspunten voor het college:  

  Uit de meerjarenbegroting blijkt dat Theater de Kampanje voor 2019 uit komt op een tekort van 
€200.000,00 dat afloopt tot een bedrag van €150.000,00 in 2021. Dit tekort wordt veroorzaakt door het 
culturele deel. De opbrengst van de zakelijke dienstverlening wordt begroot op ruim €20.000,00 in 2019 
en loopt op tot een bedrag van ruim €45.000,00 in 2021.  
  ROI financials geeft bij de haalbaarheidsanalyse aan dat er binnen de zakelijke dienstverlening meer 
opbrengst op inkoop en kostenvermindering op personeelskosten mogelijk wordt geacht. Dit is echter 
nog niet doorberekend in de begroting en er is ook nog geen plan van aanpak om beide zaken te 
realiseren. Dit is, gezien de korte tijdsperiode die er zat tussen de bevindingen van ROI financials en 
het moment dat alle gegevens door Theater de Kampanje ingeleverd moesten worden, verklaarbaar. 
Wel is het wenselijk dat er in de tweede helft van 2018 in ieder geval een plan van aanpak gemaakt 
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wordt hiervoor en de meerjarenbegroting wordt aangepast.  
  Daarnaast is de haalbaarheidsanalyse vooral intern gericht op mogelijkheden voor kostenverlaging 
maar is er niet gekeken naar de markt en de eventuele groei die in (zakelijke) evenementen en clientèle 
mogelijk is. Hoewel de verhuurbaarheid van de zalen en het theater deels beperkt wordt doordat 
culturele voorstellingen prioriteit hebben en houden, is op dit moment niet inzichtelijk of nog verdere 
groei in evenementen en clientèle verwacht kan worden op basis van de markt. Hierdoor is er geen 
volledig zicht op de haalbaarheid en businesscase van de zakelijke dienstverlening. Het is dan ook 
wenselijk dat dit alsnog wordt onderzocht.  

  Wat ook opvalt, is dat ROI financials de zakelijke dienstverlening alleen als geheel heeft onderzocht en 
er daarmee dus niet gekeken is naar het eventueel afstoten van een aantal onderdelen van de zakelijke 
dienstverlening. ROI financials geeft aan het zakelijk deel niet als afzonderlijke bedrijfsonderdelen te 
zien. Dit omdat enerzijds binnen de zakelijke dienstverlening kosten zijn die niet specifiek bij een 
afzonderlijk onderdeel te boeken zijn en anderzijds omdat op operationeel niveau de verschillende 
onderdelen van de zakelijke dienstverlening met elkaar verweven zijn (er wordt bijvoorbeeld één 
keuken gebruikt, er wordt gewerkt met één voorraad en personeel wordt flexibel ingezet op de 
verschillende onderdelen).  
   Tot slot is er inzake de nieuwe meerjarenbegroting een belangrijk aandachtspunt: de voorziening 
meerjarenonderhoud. De huidige voorziening is berekend op een meerjarenonderhoudsplan van 10 
jaar. Echter is het wenselijk dat hiervoor een periode van 20 tot 40 jaar wordt genomen omdat de 
meeste uitgaven worden verwacht tussen jaar 20 en 40. Doordat deze jaren nu niet zijn meegenomen 
bij vaststellen van het gemiddelde bedrag voor de voorziening meerjarenonderhoud is niet duidelijk of 
de hoogte van de voorziening juist is.  
 

Bij de aangenomen motie werd ook benoemd dat de geactualiseerde begroting van Theater de Kampanje 
vergezeld moest zijn van een onafhankelijk onderzoek. Gezien het feit dat ROI als externe onafhankelijke partij 
betrokken is geweest bij het opstellen van de begroting en er vanuit de gemeente uitgebreide controle heeft 
plaatsgevonden op de begroting, is besloten geen extern onderzoek te laten doen.  
 
Huurverlaging  
Behalve de interne bedrijfsvoering van Theater de Kampanje was een tweede aandachtspunt de verkenning 
van een mogelijke huurverlaging door Willemsoord. Hiertoe is de gemeente zowel met Theater de Kampanje als 
Willemsoord in overleg geweest: 
  Theater de Kampanje heeft extern advies ingewonnen over de hoogte van de huurwaarde en gaat uit 

van een kostprijsdekkende huur, in plaats van een marktconforme huur. De Kampanje komt op basis 
van dat advies tot het oordeel dat een huur van rond de €480.000,00 gerechtvaardigd is.  
  Willemsoord geeft aan de huidige huurovereenkomst niet moet worden veranderd. De huur is tot stand 
gekomen via de SOK (samenwerkingsovereenkomst) en een aanpassing van de huurovereenkomst 
heeft een nadelig effect op de exploitatie Willemsoord BV.  

 
Het is elders in het land gebruikelijk om voor maatschappelijke instellingen een kostprijsdekkende huur te 
berekenen. Veelal zijn maatschappelijke instellingen afhankelijk van subsidie én door een kostprijsdekkende 
huur te berekenen, wordt duidelijk wat de huisvesting van de betreffende instelling daadwerkelijk kost. Een 
kostprijsdekkende huur als uitgangspunt nemen lijkt daarmee raadzaam. Bij het bepalen van de 
kostprijsdekkende huur zijn de te hanteren parameters die uitgangspunt zijn voor de berekening, van belang. 
Het vergt nader onderzoek om tot een door De Kampanje én de gemeente gedragen uitgangspunt te komen. 
We hebben tevens moeten vaststellen dat Willemsoord BV ook voor andere maatschappelijke organisaties op 
Willemsoord, een marktconforme huur als uitgangspunt neemt. De gemeente betaalt Willemsoord BV immers 
daarom in 2018 € 220.921 als compensatie maatschappelijke huren voor Reddingmuseum en Museumhaven.  
Gezien deze informatie willen wij eerst nader onderzoek doen naar de wenselijkheid en de gevolgen van een 
bredere systematiek van kostendekkende huren voor niet-commerciële instellingen op Willemsoord voor de 
exploitatie van Willemsoord BV. Wij stellen u daarom voor dat wij op dit onderwerp later vanuit een breder kader 
terugkomen. Uiteraard betrekken we de nadere bevindingen bij de bepaling van de hoogte van de subsidie van 
De Kampanje in volgende jaren.  
Het onderzoek van De Kampanje naar de huurprijs is niet bij dit raadsvoorstel gevoegd, omdat deze dus wordt 
betrokken bij nader onderzoek. Uiteraard kunt u de informatie, desgewenst, wel ontvangen.  
 
Gebouw technische installaties  
Een derde aandachtspunt was de vraag of de huurder of verhuurder verantwoordelijk is voor het onderhoud van 
de technische theaterinstallaties. Aanvullend onderzoek heeft geleid tot het gemeentelijk standpunt dat dit een 
verantwoordelijkheid voor de huurder is. De verhuurder is verantwoordelijk voor het gebouw inclusief 
bijbehorende gebouwinstallaties. Hoewel de installatie min of meer aard en nagelvast zit aan het gebouw, is het 
een installatie die specifiek voor de gebruiker is aangebracht. Het is dan ook aan de gebruiker (Theater de 
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Kampanje) om geld te reserveren voor vernieuwing van de installatie. Er is geen reden om hiervan af te wijken. 
Dit betekent dat de lasten die gepaard gaan met het onderhoud van de technische theaterinstallatie, een bedrag 
van ongeveer €100.000 per jaar, ten laste komen van Theater de Kampanje. Dit heeft dan vanzelfsprekend een 
nadelig effect op de resultaten zoals die in de huidige begroting van Theater de Kampanje zijn verwerkt.  

 

Resume 

Concluderend, wanneer alle bovenstaande zaken worden meegenomen, heeft Theater de Kampanje een 

aanvullende subsidie voor 2019 nodig van rond  €300.000,00 om een sluitende exploitatie te komen. Dit bedrag 

komt tot stand op basis van de volgende elementen: 

  Conform begroting wordt een tekort voorzien van €206.085,00;  Kosten voor onderhoud van technische theaterinstallaties van ongeveer €100.000,00 komen ten laste 
van Theater de Kampanje.  

 
Daarbij worden de volgende aanvullende voorwaarden voor de subsidie 2019 opgelegd aan Theater de 
Kampanje: 
  Er wordt een plan van aanpak gemaakt om binnen de zakelijke dienstverlening tot meer opbrengst op 

inkoop en kostenvermindering op personeelskosten te komen. Dit wordt vervolgens verwerkt in de 
begroting;  De haalbaarheidsanalyse en businesscase wordt uitgebreid met een externe focus waarbij er 
onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden die er eventueel nog zijn om meer (zakelijke) 
evenementen en clientèle aan te trekken;  De kosten voor gebouw technische installaties worden in de begroting verwerkt;   Er vindt aanvullend onderzoek plaats inzake het meerjarenonderhoud (met een focus tussen de 20 en 
40 jaar) zodat inzichtelijk wordt hoeveel de voorziening meerjarenonderhoud moet bevatten om ook op 
lange termijn het onderhoud te kunnen financieren;   Het college wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de administratieve organisatie en 
de financieel strategische denkkracht;  Theater de Kampanje levert een rapportage aan voor 1 augustus 2019 waarin bovenstaande zaken zijn 
uitgewerkt vergezeld van een nieuwe meerjarenbegroting.  

 

Vervolg richting 2020 en verder 

Op dit moment wordt het tekort voor 2020 op €165.924,00 begroot. Daarbij kunnen de volgende zaken nog een 

effect hebben op de begroting en daarmee het verwachte resultaat voor 2020: 

  Op basis van de haalbaarheidsanalyse van ROI met daarbij de analyse dat meer opbrengst op inkoop 
en minder kosten voor personeelsinzet mogelijk moet zijn, kan verwacht worden dat het resultaat van 
de zakelijke dienstverlening verder verbeterd (op basis van het rapport van ROI wordt een verbeterd 
resultaat tussen de €100.000,00 en €200.000,00 mogelijk geacht);  De voorziening meerjarenonderhoud moet worden gebaseerd op een periode van 20-40 jaar, dit kan 
leiden tot een verhoging van de voorziening.  

 

Met de gegevens die Theater de Kampanje inlevert voor 1 augustus 2019 wordt duidelijk hoeveel aanvullende 

subsidie nodig is voor 2020 en verder. Tevens geeft deze periode het college de tijd om aanvullende 

onderzoeken af te ronden naar onder andere een mogelijke andere invulling voor de restaurantvoorziening en 

de effecten van een mogelijke huuraanpassing.  

 

Maatschappelijke aspecten 

 

Draagvlak 

Het voorstel leent zich voor het houden van een referendum. 

 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid is in dit geval niet van toepassing. 

 
Financiële consequenties 
Dekking van deze aanvullende incidentele bijdrage van € 300.000 is voorzien in de begroting 2019 

 

 

Communicatie 

Persbericht.  

 

Realisatie 

Na besluitvorming zal het college de uitvoering ter hand nemen. 
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Den Helder, 11 september 2018. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


