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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Beter voor Den Helder betreffende 
het raadsvoorstel ‘wensen en bedenkingen procedure herziening lening De Kampanje’ 
 

 
Aan de fractie Beter voor Den Helder 
i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 

 

Op 18 november 2016 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over het raadsvoorstel ‘wensen en 

bedenkingen procedure herziening lening De Kampanje’ 

1) Betrekking hebbend op de "Schorpioen” worden in de begroting voor  2016 in totaal 35.597 

€ aan personeelskosten vermeld. Wat is de relatie tussen “De Kampagne” en de 
“Schorpioen”? 

2) In de begroting voor 2016 worden de personeelskosten voor Directie en Management op 

205.000 € geraamd. Is het college het met Beter voor Den Helder eens dat dit bedrag 
buitenproportioneel hoog is? 

3) Voor Bediening wordt in de begroting voor 2016 een bedrag van 110.000 € voorzien en 
voor Leiding Bediening een bedrag van 155.484 €. Wat houdt deze Leiding Bediening, die 
duurder uitvalt dan de Bediening zelf, specifiek in? 

4) In de begroting  2016 worden voor een bedrag van 40.000 € aan Reis- en verblijfkosten 

ingeschreven. Waaraan worden deze kosten besteed? Wat is het detail van deze 

bestedingen? 

5) Is het college het met Beter voor Den Helder eens dat een verhouding van 59,25 % van de 

exploitatieinkomsten voor personeelskosten geen blijk geeft van een gezonde exploitatie? 

(1.397.601  <>  2.358.886). 

Alvorens uw vragen te beantwoorden, merken we op dat het gemeentebestuur geen rol heeft waar het 

gaat om de bedrijfsvoering van De Kampanje. Niettemin hebben wij informatie ingewonnen, opdat wij 

uw vragen als onderstaand kunnen beantwoorden. 

 

Vraag 1. 

Conform afspraak met stichting defensiemusea verzorgt De Kampanje de horeca en catering op het 

ramschip De Schorpioen (tijdens het zomerseizoen en schoolvakanties). Hier staan inkomsten tegen 

over. 

 

Vraag 2. 

Nee, deze kosten zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Podia en de bezoldiging voor 

theaterdirecties. Overigens, directie en management betreft meer dan één persoon.  

 

Vraag 3. 

De post ‘leiding bediening’ bestaat uit meewerkend fulltime leidinggevenden. Die worden bijgestaan 

door bediening bestaande uit parttime-, freelance- en oproepkrachten.  

 

Vraag 4. 

Deze post bestaat, naast de reguliere reis- en verblijfskosten van medewerkers, grotendeels uit 

afschrijving, brandstoffen en verzekeringen van bedrijfsauto’s. De Kampanje gebruikt deze voor 
horeca en catering op locatie. 
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Vraag 5. 

Nee, de aard van de bedrijfsvoering maakt deze personeelsinzet noodzakelijk. Landelijk gezien 

worden schouwburgexploitaties ondersteund met subsidies. Den Helder vormt hier geen uitzondering 

op.  

 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 22 november 2016 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


