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Nr. 857 A /BCF (2007)

CONFORM

Voorstel tot het nemen van besluiten als gevolg van de verzelfstandiging van Schouwburg
De Kampanje.

Aan de Raad.

Wij hebben u een voorstel doen toekomen waarin we u uitnodigen om eventuele wensen en/of
bedenkingen kenbaar te maken tegen ons principebesluit tot verzelfstandiging van Schouwburg De
Kampanje.

Wij hebben besloten de activiteiten van de Schouwburg De Kampanje met terugwerkende kracht tot 1
januari 2007 onder te brengen bij de Stichting Schouwburg De Kampanje. Deze stichting wordt de
rechtsopvolger van de Stichting Ondersteuning Kampanje. De statuten van deze laatste stichting
dienen hierop te worden aangepast. Conform de bestaande statuten moet u echter instemmen met
een dergelijke statutenwijziging. U treft bij de stukken de nieuwe concept-statuten aan.

In de nieuwe structuur zal gewerkt gaan worden met een zgn. Raad van Toezicht/directeur-bestuurder
model. Ook is in de nieuwe structuur een Raad van Advies voorzien die belast wordt met het gevraagd
en ongevraagd adviseren van de directie met betrekking tot de podium- en andere activiteiten van
Schouwburg De Kampanje. Deze laatste raad zal de rol overnemen van de huidige
beleidsadviescommissie. Deze commissie kan dan ook na de verzelfstandiging worden opgeheven.

De verzelfstandiging impliceert ook dat de opgebouwde onderhoudsvoorzieningen alsmede de
egalisatiereserve professioneel aanbod alsmede de reserve kapitaallasten trekkenwand worden
overgedragen aan de nieuwe stichting teneinde ook in de toekomst aan de
(onderhouds)verplichtingen te kunnen voldoen. Wij stellen u voor deze reserves en voorzieningen aan
de Stichting Schouwburg de Kampanje over te dragen.

Den Helder, 11 september 2007.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

, burgemeester

, secretaris
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Nr. 107/BCF(2007)

De Raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder van
11 september, nr. 107/BCF;

b e s l u i t :

1. met ingang van de datum van het rechtens opgericht en derhalve operationeel zijn van de
Stichting Schouwburg De Kampanje de Verordening Beleidsadviescommissie Schouwburg in
te trekken;

2. overeenkomstig het ontwerp dat als bijlage deel uit maakt van dit besluit de statutenwijziging
van de Stichting Ondersteuning de Kampanje en omvorming tot de Stichting Schouwburg De
Kampanje vast te stellen;

3. het deel van de onderhoudsvoorziening gebouwen dat betrekking heeft op De Kampanje ad
€ 171.185, de egalisatiereserve professioneel aanbod ad € 66.403 en de reserve
kapitaallasten trekkenwand ad € 99.434 ingaande 1 januari 2007 over te dragen aan de
Stichting Schouwburg De Kampanje.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 2 9 OKT. 2007J



Nr. 107A/GR(2007).

ADVIES over het voorstel tot het nemen van besluiten als gevolg van de verzelfstandiging van
Schouwburg De Kampanje.

Aan de Raad.

In haar vergadering van 22 oktober 2007 heeft de commissie Bestuur en Middelen het
bovengenoemde voorstel besproken.

De commissie adviseert in grote meerderheid positief over het voorstel en stelt voor het voorstel in
samenhang met het voorstel tot het al dan niet kenbaar maken van wensen en bedenkingen
overeenkomstig artikel 169, lid 4, van de Gemeentewet ten aanzien van het principebesluit van
burgemeester en wethouders tot verzelfstandiging van de schouwburg De Kampanje te agenderen
voor de raadsvergadering van 29 oktober 2007.

Den Helder, 22 oktober 2007.

commissie Bestuur en Middelen

P. Blank

F.V.A. Hooqén

, voorzitter.

, commissiegriffier.


