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Onderwerp:  Wensen en bedenkingen procedure herziening lening De Kampanje 

Gevraagd besluit: 

Op grond van artikel 160, lid 2, en 169, lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 7 van de Financiële 

verordening gemeente Den Helder het college van burgemeester en wethouders te berichten in te stemmen 

met voorgenomen besluit:  de bestaande geldlening aan de Schouwburg de Kampanje terug te brengen tot het oorspronkelijke 

bedrag van € 2.500.000,--;   daarbij de samenhangende leningsvoorwaarden, waaronder het rentepercentage, aan te passen;    daarmee De Kampanje in de gelegenheid te stellen gunstigere leningsvoorwaarden te verkrijgen en aldus 

kostenreductie en meer financiële armslag te bewerkstelligen.   

 

Publiekssamenvatting 

De Kampanje is voor de gemeente een belangrijke partner binnen het culturele veld en binnen Willemsoord. De 

Kampanje zorgt voor een groot deel van het culturele aanbod in de stad, is een trekpleister op Willemsoord en 

heeft regionale aantrekkingskracht. De Kampanje heeft de gemeente verzocht om de huidige lening, die zij 

sinds de verzelfstandiging in 2007 heeft, te herzien. Op deze manier kunnen de voorwaarden worden 

aangepast naar de omstandigheden van de huidige tijd (met onder meer een lagere rente). Het college is 

voornemens om het verzoek van De Kampanje te honoreren. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid 

gesteld het college over het voorgenomen besluit eventuele wensen of bedenkgingen mee te geven.  

 

Inleiding 

De Kampanje heeft de gemeente verzocht om de huidige lening, die zij sinds de verzelfstandiging in 2007 heeft, 

te herzien. Het college is voornemens om het verzoek van De Kampanje te honoreren. Op deze manier wordt 

De Kampanje ondersteund in haar opgave en wordt de lening afgestemd op de huidige tijd. Dit is van belang 

gezien de ontwikkelingen op de financiële markt sinds 2007 (die onder meer hebben geleid tot een lagere 

rente). Met de herziening van de lening wordt een kostenreductie voor De Kampanje gerealiseerd én verkrijgt zij 

meer financiële armslag. 

   

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Een theater met op korte termijn een gunstig exploitatieresultaat.  

 

Kader  Gemeentewet: 
a) Art 160 (f), “Het college is in ieder geval bevoegd (…) besluiten namens de gemeente, (…) tenzij de 

raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist”; 
b) Art 169 (4), “(…) geven de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden, 

bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder e, f, g en h, indien de raad daarom verzoekt of indien de 
uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In het laatste geval neemt het 
college geen besluit dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter 
kennis van het college te brengen.”;  Wet Fido (financiering decentrale overheden);  Mededingingswet;  Verordening ex artikel 212 Gemeentewet, ‘financiële verordening’ (Art 7 Informatieplicht);  Beleidsnota ‘gemeentelijke garanties en geldleningen’;   Rekenkamerrapport Evaluatie toetsingskader leningen en garanties voor de gemeente Den Helder.  

 

Argumenten 

De meerjarenbegroting van De Kampanje laat een positieve ontwikkeling zien die aansluit bij het eerder aan de 

raad gepresenteerde (midden) scenario, met vanaf 2018 zwarte cijfers. De cijfers van 2016 en 2017 laten zien 



 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 2 van 3 

dat opbrengsten uit commerciële activiteiten (die ten goede komen aan het culturele deel van de exploitatie van 

De Kampanje) moeten groeien. Een aanlooptijd is daarin gebruikelijk, waarin ook de naamsbekendheid zich 

moet ontwikkelen. 

 

De beoordeling van het verzoek voor een herziening van de lening is gewogen op de gemeentelijke kaders en 

op basis van het door de Rekenkamercommissie geadviseerde toetsingskader/stappenplan. Daaruit blijkt dat de 

aanvraag niet voldoet aan alle criteria van de nota garanties en geldleningen. Bij de ratio-analyse komt de 

geringe solvabiliteit naar voren. Alles wegend achten wij het verantwoord toch deze stap te zetten. Uit de brief 

van De Kampanje en het gesprek daarover blijkt  dat een lening noodzakelijk is. Daarbij betreft het hier een 

uniek stuk Helders erfgoed die van groot belang is voor de gemeente en de verdere ontwikkeling van 

Willemsoord. Een andere overweging is dat De Kampanje bij de verzelfstandiging al een lening heeft gekregen 

van € 2.500.000, waarvan inmiddels € 1.000.000 is afgelost. Als gesubsidieerde organisatie kan De Kampanje 
slechts met gemeentegarantie een soortgelijke faciliteit elders aantrekken.  

Door het verstrekken van de gevraagde geldlening wordt ondersteuning verleend zonder dat hierbij budgettaire 

effecten optreden voor de gemeente. Kortom, de kosten komen en blijven voor rekening van De Kampanje.  

Uitgaande van Europese regelgeving levert dit voorstel geen staatssteun op omdat, vergelijkbaar met subsidies 

in de culturele sector, conform artikel 107, lid 3, sub (d) VWEU het “handelsverkeer en de 

mededingingsvoorwaarden in de Unie niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt 

geschaad.” Dit artikel regelt uitzonderingen op het staatssteunverbod voor maatregelen met een culturele 

doelstelling. 

 

Uw raad kan over het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders wensen of 

bedenkingen meegeven in de vorm van een amendement. 

 

Maatschappelijk draagvlak 
Draagvlak 
Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum op basis van de Referendumverordening 
gemeente Den Helder 2012 omdat het geen concreet voorgenomen besluit van de raad betreft, maar een 
wensen en bedenkingenprocedure. 
 
Duurzaamheid 

Duurzaamheid is in dit geval niet van toepassing omdat dit gaat om een gewijzigde financiering.   

 

Financiële consequenties 

De totaal uitstaande lening wordt per 1 december teruggebracht op het oorspronkelijke leningsbedrag van 2007 

van € 2.500.000 en de voorwaarden worden aangepast. Het rentepercentage wordt in overeenstemming 

gebracht met het huidige marktniveau. De looptijd van de lening wordt gesteld op 25 jaar (aflossing oude lening 

was voorzien voor 2028).  

 

De eerste vier jaar zijn  ‘aflossingsvrij’, waarna de lening in 21 gelijkblijvende jaarlijkse termijnen wordt afgelost. 

Het wordt de schouwburg toegestaan boetevrij de lening geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen. 

Een grove berekening laat zien dat  in de ongewijzigde situatie de gemeente over het jaar 2017 een vergoeding 

van € 65.656.25 zou krijgen (€ 1.375.000 a 4,775 %). In de nieuw voorgestelde situatie zal de gemeente over 

2017 een vergoeding van € 74.500 ontvangen (2.500.000 à 2,98 %). Een aspect hierbij dat van belang is om te 

noemen is dat de gemeente normaliter over haar overtollige liquide middelen geen inkomsten verkrijgt vanwege 

de schatkistbankier-regeling, maar door deze lening te verstrekken dit neveneffect ontstaat waarbij er middels 

de rente die berekend wordt voor de lening aan De Kampanje wel inkomsten worden gegenereerd. 

 

Communicatie 

Geen persbericht. 

 

Realisatie 

Na besluitvorming zal het college de uitvoering ter hand nemen. 

 

Den Helder, 25 oktober 2016. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
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