
ChristenUnie 

MOTIE nr.: I"' 11.1. 

Motie 
financiële scheiding tussen zakelijke en culturele dienstverlening van Theater De Kampanje. 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 11 december 2017; 
gelezen het raadsvoorstel nummer RV017.0093 van het college van burgemeester en wethouders 
van Den Helder van 7 november 2017; 

overwegende dat: 
• er een discrepantie is tussen de uitkomsten van het onderzoek door Netwerk Cultuur 

Consultants (NCC) en het beleidsplan van de schouwburgdirectie met betrekking tot de 
scheiding tussen culturele en zakelijke dienstverlening; 

• uit het onderzoeksrapport van NCC blijkt dat het restaurant Stoom voor een groot deel 
verantwoordelijk is voor het verlies van schouwburg de Kampanje; 

• de directie meent dat er sprake is van een kleine winst, maar ontkent dat dit het gevolg zou zijn 
van de activiteiten rondom Sail, die niet jaarlijks plaatsvinden; 

• dat ook de zakelijke dienstverlening binnen de schouwburg, zoals buffetten en banqueting, 
volgens de uitkomsten van het onderzoek van NCC niet marktconform verlopen; 

van mening zijnde dat: 
• het onverantwoord is om af te wachten of de zakelijke dienstverlening uiteindelijk structureel 

winstgevend zal zijn; 
• het structureel ophogen van het subsidiebudget van de Schouwburg (ook na 2020) niet past 

binnen de subsidieverordening waarbij zakelijke dienstverlening geen onderdeel van 
subsidiëring kan zijn; 

• zakelijke dienstverlening ondergebracht dient te worden in een aparte organisatie; 
• de schouwburg en de zakelijke dienstverlener contracten kunnen aangaan (over en weer) met 

betrekking tot huur van ruimte en faciliteiten; 

besluit het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 
1. per direct de nodige stappen te ondernemen die leiden tot een strikte scheiding tussen 

zakelijke en culturele dienstverlening, zowel binnen de schouwburg als vanuit Stoom. 
2. de raad uiterlijk 1 maart 2018 te informeren over de voortgang en de geplande activiteiten in 

het kader van de onder 1. genoemde opdracht. 


