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MOTIE nr.: 

datum raadsvergadering: 
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De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 11 december 2017; 
gelezen het voorstel van de Rekenkamercommissie inzake de verplaatsing van 
schouwburg De Kampanje, nummer RV017.0100, agendapunt 16; 

constaterende dat 
• uit het onderzoek blijkt dat de verplaatsing van de Kampanje is geïnitieerd vanuit 

het perspectief van stedelijke vernieuwing; 
• uitgangspunt was een beter uitgerust theater te bouwen, maar dat dit geen 

bepalende factor is geweest in de besluitvorming; 
• Zeestad, Willemsoord en de Kampanje gezamenlijke verantwoordelijkheid kregen; 
• de invloed van de gemeente vooral is aangewend om partijen te houden aan de 

vastgestelde financiële kaders; 
• vooral Zeestad met strakke hand de financiële kaders heeft bewaakt, met als 

gevolg dat de functionaliteit van de middenzaal (Stadshal) werd getroffen; 
• eigenlijk een grote hal overbleef, terwijl in de informatiefase aan de raad werd 

gepresenteerd; een middenzaal waarin, door middel van schuifwanden, kleine 
zalen konden worden gerealiseerd; 

• voor kleine producties een kleine zaal nodig is, wat er toe heeft geleid dat de 
Kampanje op eigen kosten voor een kleine zaal heeft gezorgd; 

• In de rapportages van Zeestad die aan de raad worden voorgelegd, altijd in de 
paragraaf "financiën" wordt benoemd dat Zeestad binnen de exploitatiekosten blijft; 

Van mening zijnde dat 
• de raad actief betrokken dient te worden bij belangrijke keuzes die Zeestad 

voornemens is te maken om het hoofd te bieden aan ontwikkelingen binnen de 
vastgestelde financiële kaders; 

• de raad onvoldoende betrokken is geweest bij de gemaakte keuzes inzake de 
verplaatsing van Theater De Kampanje; 

• de raad ook beter geïnformeerd had kunnen worden door het college via de 
periodieke rapportages over Zeestad; 

• de gemeente nu met "de (financiële) brokken" zit als gevolg van gemaakte keuzes; 
• er voor de toekomst betere afspraken moeten worden gemaakt. 

besluit het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 
de raad - meer dan tot nu toe gebruikelijk - actief en uitgebreid te informeren over 
ontwikkelingen binnen de exploitatie van Zeestad en te betrekken bij keuzes die bij 
Zeestad BV/CV voorliggen. 

De fractie van GroenLinks, 


