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Motie

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 11 december 2017, gehoord de
beraadslagingen;
overwegende;
de inhoud, conclusies en aanbevelingen van het rapport van de Rekenkamercommissie Den Helder
van november 2017 over de verplaatsing van Theater de Kampanje naar Willemsoord;
in het bijzonder het gestelde in het rapport in paragraaf 4.2. Liquiditeit van Theater de Kampanje:
"De uiteindelijke investeringen zijn ruim twee keer zo hoog uitgevallen: namelijk€ 2,4 miljoen. Dit is
veroorzaakt door het besluit van Theater de Kampanje om gebouw 60G (Dansschool Rik Niks) op
eigen kosten te herbestemmen tot kleine zaal, en door het betalen van een uitkoopregeling aan de
exploitatiehouder van de Werf Als gevolg hiervan is de liquiditeitspositie van het theater sterk
achteruit gegaan. De current ratio bedroeg ultimo 2015 0, 61. De liquiditeitspositie was daarmee te
kwalificeren als kritisch";
daarnaast het gestelde in hfst. 4 Bevindingen besluitvormingsproces paragraaf 5.6. :
"De directeur/bestuurder legde verantwoording af aan zijn Raad van Toezicht.";
de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een Raad van Toezicht in het bijzonder met
betrekking tot de bedrijfsvoering en continuïteit van een organisatie;
de in het rapport onbelichte rol van de Raad van Toezicht in het bijzonder met betrekking tot haar
bestuurlijke activiteiten en besluiten ten tijde van de uitvoering van het project "Theater De
Kampanje naar Willemsoord";
de ernst van de ontstane liquiditeitsproblemen in relatie tot de aard en inhoud van de
informatieverstrekking aan de gemeenteraad ten tijde van de genomen besluiten;
dat er lessen dienen te worden getrokken uit dit dossier;
spreekt uit:
de Rekenkamercommissie Den Helder te verzoeken aanvullend onderzoek te doen naar het
handelen van de Raad van Toezicht van Theater de Kampanje ten tijde van het project "Theater De
Kampanje naar Willemsoord";
en gaat over tot de orde van de dag.
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