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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Beter voor Den Helder betreffende 
Theater de Kampanje 

 

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

 

Op 27 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. Vorig jaar is er € 1.000.000,- verstrekt die bedoeld was om “vlees op de botten”  te krijgen. 

Wij vernemen graag  precies, tot achter de komma, waarvoor deze middelen zijn gebruikt. 

Zodoende ontvangen we graag een specificatie, waar het genoemde bedrag aan besteed 

is. 

  -   Graag ontvangen we de bankafschriften van 2016 en 2017; 

  -   Een kopie van de salarisadministratie, om te bezien of er geen achterstallig loon is  

               uitbetaald, (uiteraard dienen de namen onherkenbaar worden gemaakt). 

 

2. Verder ontvangen we graag een onderbouwing van de resultaten van de horeca 

activiteiten, gesplitst in: 

  -   Het resultaat in de catering en de bar-activiteiten; 

  -   Het resultaat van het pand Stoom en het terras. 

 

3. Er wordt aangegeven dat de horeca-activiteiten in 2017 een kleine winst gaan opleveren, 

ten opzichte van een groot verlies in 2016. 

Wij zien graag dat deze cijfers 2017 genormaliseerd worden, aangezien in 2017 Sail Den 

Helder heeft plaatsgevonden. Door de activiteiten rondom Sail kun je 2017 niet vergelijken 

met een normaal jaar. 

De incidentele hoge omzet in juni 2017 zal dus gecorrigeerd moeten worden, aangezien 

er nu van verkeerde aannames wordt uitgegaan. 

De incidentele omzet 2017 betreft zowel zaalhuur, bar, catering en restaurant. Graag 

normaliseren naar juni 2016. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt 

 

1. De herziening van de lening, waarbij de al bestaande lening aan Theater de Kampanje met 

€1.000.000,00 werd opgehoogd, is niet ingezet voor concreet aanwijsbare investeringen maar 

was bedoeld om de liquiditeitspositie van Theater de Kampanje te verbeteren. Het bedrag is 

grofweg ingezet voor de volgende onderdelen: 

 

- Het aanvullen van het banksaldo om de lopende zaken te kunnen betalen. Voortkomend uit de 

verhuizing werden kosten betaald vanuit vooruit ontvangen recettes. Hierdoor ontstonden 

kortlopende schulden. Met de lening zijn de kortlopende schulden (vooruit ontvangen recettes, 

circa €600.000) vervangen door langlopende schulden (lening gemeente). Hierdoor was 

Theater de Kampanje in staat om aan haar verplichtingen te voldoen voor de tweede helft van 

het seizoen 2016-2017. 

- Hiernaast waren in de businesscase aanloopverliezen tot een hoogte van €215.000 voorzien, 

echter bedroeg dit in 2016 al een bedrag van circa €450.000. Ook ten behoeve van dit 

nadelige verschil zijn liquide middelen ingezet. 

- Verder wordt ook voor 2017 afgestevend op een tekort, zodat wederom hier liquide middelen 

voor zijn ingezet. 

 

2. Inzake uw vraag over de horeca activiteiten, binnen de administratie van Theater de 

Kampanje wordt een onderscheid gemaakt tussen de culturele en zakelijke dienstverlening  

(voor de volledigheid verwijzen wij u naar de presentatie van de directeur van theater de 
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Kampanje van woensdag 22 november jl. die inmiddels met u gedeeld is). Een onderscheid 

binnen de zakelijke dienstverlening is momenteel niet voorhanden, doordat kosten bij zakelijke 

dienstverlening niet specifiek worden toegerekend aan ieder afzonderlijk onderdeel binnen de 

administratie.  

 

3. De winst voor evenementen als Sail zit er voor Theater de Kampanje met name in dat er meer 

naamsbekendheid komt en het theater op de kaart gezet wordt. De opbrengsten en kosten 

van Sail waren in evenwicht.  

 

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  
 

 

 

 

 

 

 


