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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op woensdag 29 november 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  H. van Dongen   
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR17.0190 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel over het rapport ‘De Verplaatsing van Theater de Kampanje’ van  

de Rekenkamercommissie Den Helder. 
 
De Rekenkamercommissie Den Helder heeft de afgelopen maanden 
onderzoek uitgevoerd naar de verplaatsing van Theater De Kampanje naar 
Willemsoord. De Rekenkamercommissie Den Helder doet in haar rapport 
een aantal aanbevelingen aan de gemeenteraad met het voorstel deze over 
te nemen. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. 
 

RVO17.0100 

 
005 Voorstel met betrekking tot de exploitatie van Theater De Kampanje. 

 
Met de jaarstukken van 2016 werd duidelijk dat de bedrijfsvoering van 
Theater De Kampanje moet worden aangepast. Er is meer personele inzet 
nodig en de exploitatie kost meer dan van tevoren was ingeschat.  
Ook moeten de aanloopkosten volgend uit de verhuizing worden gedekt.  
Het college van burgemeester en wethouders wil een bijdrage aan  
De Kampanje doen van € 300.000,- voor compensatie van het verwachte 
tekort over 2017 en de subsidiebijdrage voor 2018 en 2019 verhogen met 
een bedrag van € 300.000,-. De commissie dient de raad te adviseren over 
het voorstel.   

RVO17.0093 
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A G E N D A 
 

 

006 Voorstel met betrekking tot de tweede tussenrapportage 2017. 
 
In de loop van het jaar ontstaan afwijkingen ten opzichte van de 
vastgestelde begroting. Met de tussenrapportage 2017 wordt hierin inzicht 
gegeven. De rapportage heeft een nadelig effect van € 240.000,-. Samen 
met het negatieve resultaat vanuit de eerste tussenrapportage is het 
verwachte tekort € 4.856.000,-. Bij de jaarrekening wordt het uiteindelijke 
resultaat bepaald. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de 
tussenrapportage en de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging vast te 
stellen. De commissie dient de raad hierover te adviseren. 
 

RVO17.0087 

 
007 Sluiting. 

 
 

 


