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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Vermooten betreffende Theater de 
Kampanje 

 

 
Aan de fractie Vermooten 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

 

Op 23 november 2017 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde 

voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Theater de 

Kampanje: 

 
1. Waarom heeft uw college niet direct de nodige stappen ondernomen toen u informeel 

op de hoogte werd gebracht door de Kampanje over hun besluit? 
2. Heeft uw college, na informeel op de hoogte te zijn gebracht, het besluit van de 

Kampanje direct in één van uw collegevergaderingen besproken? Zo ja, wat was het 
resultaat van dat bespreekpunt? 

3. Deelt u de mening van de fractie dat het imago van het openbaar bestuur op deze 
manier schade oploopt door de handelswijze van uw college? 

4. U onderschrijft de conclusies van de Rekenkamercommissie. Tegelijkertijd weerlegt u 
één van die conclusies door te stellen dat u pas achteraf op de hoogte werd gesteld 
van het besluit van de Kampanje terwijl de commissie heeft onderzocht en vastgesteld 
dat u informeel op de hoogte was van het besluit. Bent u van mening dat de 
Rekenkamer op dit punt niet zorgvuldig is geweest? Of betekent dit dat er gewoon 
tegenstrijdige verklaringen zijn afgelegd? 

5. U zet zwaar in op handhaven bij burgers zodra deze regels overtreden. Deelt u de 
mening van de fractie dat regels er voor iedereen zijn om na te leven en zeker voor 
een openbaar bestuur? 

6. Zo ja, waarom heeft u dan niet volgens onze subsidieverordening gehandeld en de 
Raad niet tijdig ingelicht? 

 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt 

 

1. Op dat moment heeft het college zich niet gerealiseerd dat dit nodig was op basis van de 

algemene subsidieverordening. Zoals in de bestuurlijke reactie al weergegeven, is dit een 

leermoment voor ons. Wij zijn erkentelijk dat wij hier, dankzij het rekenkameronderzoek, 

inzicht in hebben verkregen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de herziening van de 

subsidieverordening. Bij dit project nemen we als specifiek aandachtspunt de handhaving 

vanuit de kant van de gemeente mee. 

 

2. Nee. 

 

3. Nee. De verplaatsing van Theater de Kampanje naar Willemsoord was een omvangrijk en 

uniek project waar voor alle partijen leermomenten inzaten. Ook voor ons als college.  

 

4. Het college weerlegt de conclusies van het rekenkameronderzoek niet. Over het tijdstip dat 

het college informeel op de hoogte werd gesteld door Theater de Kampanje heeft de 

rekenkamercommissie geen uitspraak gedaan. In onze bestuurlijke reactie hebben wij een 

aanvulling op het rapport gegeven door het tijdstip te benoemen.  
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5. Ja. 

 

6. Zie antwoord op vraag 1.  

 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 28 november 2017 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
 

 

secretaris 

Robert Reus  
 


