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Betreft: Raadsvoorstel Aanpassing subsidie De Kampanje 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

In de raadscommissie van 29 november 2017 is door de fractie van de ChristenUnie een vraag 

gesteld die wij hierbij graag willen beantwoorden. 

 

Bij de behandeling van het raadsvoorstel Aanpassing subsidie De Kampanje kwam naar voren dat het  

MeerjarenOntwikkelingsProgramma ISV3 op 26 april 2010 is vastgesteld ter verkrijging van € 
1.779.497 voor projecten stedelijke vernieuwing. Eén van die projecten was de verplaatsing van de 

schouwburg. De verkregen ISV3 middelen zijn door Zeestad CV/BV ingezet voor de realisatie van het 

Uitwerkingsplan Stadshart naast andere middelen van Rijk, provincie en gemeente. In de tabel die in 

2010 bij dit raadsvoorstel over ISV3 circuleerde, werd gesproken van een totale investering voor de 

verplaatsing van de schouwburg van 28,9 mln opgebouwd uit een totale opbrengst van 11,3 mln en 

een ongedekt tekort van € 17,6 mln.  
 

Gevraagd is hoe de getallen in de bijlage bij raadsvoorstel 26 april 2010 zich verhouden tot de 

bevindingen van het rekenkameronderzoek en het raadsvoorstel Aanpassing subsidie theater De 

Kampanje en of de daarin genoemde opbrengst van 11,3 mln nu nog als tekort kan worden 

beschouwd. 

 

Het rekenkameronderzoek komt tot de volgende opbouw van de stichtingskosten: 

Totale stichtingskosten De Kampanje      € 27.400.000  

Waarvan: 

Het ongedekte tekort oftewel de onrendabele bijdrage van Zeestad  € 18.505.000 

De renderende investeringen van Willemsoord     €  6.500.000 

De renderende investeringen van De Kampanje  €  2.395.000 

 

Voor Willemsoord bestaat het rendement uit de huuropbrengsten, voor De Kampanje uit de 

opbrengsten uit de exploitatie. Deze rendabele investeringen zijn dezelfde als in de opzet uit 2010 als 

opbrengst zijn benoemd. Uit het rekenkameronderzoek blijkt dat deze renderende investeringen zijn 

gefinancierd en dat er dus geen sprake is van een resterend tekort ( in 2010 “opbrengst” genoemd). 
Het raadsvoorstel Aanpassing subsidie gaat over het begrotingstekort van De Kampanje. 

  
Den Helder, 7 december 2017 
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