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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Vermooten betreffende 
raadsvoorstel schouwburg 

 

 
Aan de fractie Vermooten 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 4 december 2017 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over raadsvoorstel schouwburg: 

 
1. Waarom legt uw college de Raad een voorstel voor om subsidies aan de Kampanje te 

verlenen en beslist u niet zelf op deze aanvragen? 
2. Deelt u de mening van de fractie dat de aanvragen niet voldoen aan de gestelde eisen 

volgens de subsidieverordening? 
3. De Raad is bevoegd tot begrotingswijzigingen, echter dat staat op gespannen voet om een 

subsidie toe te kennen met terugwerkende kracht en een verhoging van de 
meerjarensubsidie. Deelt u deze mening? 

4. Deelt u de mening dat subsidies ten gunste moeten zijn voor alle inwoners en gericht zijn op 
activiteiten en niet op het op orde brengen van een exploitatie? 

5. Bent u bereid het raadsvoorstel in te trekken? Zo nee, waarom niet? 
6. In RV17.0068 beantwoordt u vraag 5 bevestigend. De vraag was of u de mening deelde dat 

regels er voor iedereen zijn en zeker voor een openbaar bestuur. De fractie is van mening dat 
regels uit de subsidieverordening niet door uw college worden nageleefd. Deelt u deze 
mening? 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt 

 

1. Een onttrekking aan de algemene reserve vergt een raadsbesluit. 

2. Wij delen uw mening niet. 

3. Er wordt niet met terugwerkende kracht een subsidie gegeven. De bijdrage van € 300.000 is 
een compensatie in het verwachte verlies over 2017. De verhoging van de subsidie betreft de 

periode 2018 en 2019. De middelen heeft De Kampanje nodig om aan haar 

prestatieafspraken te kunnen voldoen. 

4. Subsidies gaan naar organisaties en de activiteiten moeten beschikbaar zijn voor alle 

inwoners. Net zoals bij andere organisaties zijn er inwoners die om persoonlijke redenen geen 

gebruik maken van De Kampanje. 

5. Nee, het college is van mening dat dit raadsbesluit de basis legt voor een duurzame 

bedrijfsvoering van De Kampanje en daarmee programmering die aansluit bij het culturele 

leven in onze stad. 

6. De subsidiebeschikkingen die het college afgeeft, passen binnen de regels van de algemene 

subsidieverordening.  

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 7 december 2017 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


