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Geacht college, 

Tijdens de raadsvergadering van de gemeenteraad van 11 december 2017 is een tweetal moties 
aangenomen. Deze moties treft u als bijlage bij deze brief aan. 

In de motie over theater De Kampanje, van de fracties van de Stadspartij Den Helder, D66, PvdA en CDA 
(nr. M 17 .1 ), wordt uw college opgedragen: 
1. het functioneren van Theater de Kampanje nauwgezet te monitoren; 
2. uiterlijk 1 oktober 2018 de gemeenteraad te informeren met een overzicht waarin in ieder geval 

onderstaande punten zijn opgenomen; 
a. een geactualiseerde prognose voor geheel 2018 en de daaropvolgende jaren op grond van de 

gerealiseerde cijfers over het eerste halfjaar van 2018; 
b. Theater de Kampanje toont aan dat zij actie heeft ondernomen om aanpassingen in de 

administratie door te voeren, zodanig dat er inzicht ontstaat in de exploitatiegegevens van de 
verschillende onderdelen binnen de zakelijke dienstverlening. Vervolgens dient op basis hiervan 
een meerjarige exploitatieopzet uitgewerkt te worden; 

c. gebleken moet zijn dat Theater de Kampanje versterking heeft aangetrokken voor de financieel 
strategische advisering; 

3. aan de hand van bovengenoemde punten, vóór de programmabegroting 2019, met een voorstel te 
komen voor eventuele extra subsidie aan Theater de Kampanje voor 2019; 

In de motie 'Vrijwilligersmanifestatie', van de fractie van D66 (nr. 18), wordt uw college opgedragen in 
samenspraak met de vrijwilligersorganisaties te komen met een voorstel voor een jaarlijks feestelijke 
vrijwilligersmanifestatie op de nationale vrijwilligers dag, jaarlijks op of nabij 7 december, waarbij 
vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. 

Uw college wordt verzocht uitvoering te geven aan de bovengenoemde moties. Indien uw college 
voornemens is de motie geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren, dan verzoek ik u de gemeenteraad 
hiervan direct schriftelijk in kennis te stellen. 

Hoogachte ~ 
de raadsg iffi · r n Den Helder, 

Drs. F. Bijlweg 20 
1784 MC Den Helder 
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-~ PvoA 'ilïï' 
Motie over Theater de Kampanje 

MOTIE nr.: r'\ 11,i 

datum raadsvergadering: 

I I Dt l (:f" ~<: r\. 2._C;lJ 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 11 december 2017; 

gelezen het raadsvoorstel nummer 17 .0093 agendapunt 17 aanpassing subsidie theater De 
Kampanje; 

constaterende dat: 
• we plotseling worden geconfronteerd met financiële problemen van Theater de 

Kampanje; 
• het gaat om complexe problematiek variërend van huisvesting tot personeel; 

overwegende dat: 
• Theater de Kampanje een belangrijke rol speelt in het culturele aanbod van 

Den Helder; 

van mening zijnde dat: 
• Theater de Kampanje zijn bestaan in de totale breedte van zowel cultureel als 

dienstverlening moet kunnen voortzetten; 
• de gemeente zal moeten faciliteren om de huidige tekorten op te lossen om zo weer 

te komen tot een gezonde bedrijfsvoering; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 
1. het functioneren van Theater de Kampanje nauwgezet te monitoren; 
2. uiterlijk 1 oktober 2018 de gemeenteraad te informeren met een overzicht waarin in 

ieder geval onderstaande punten zijn opgenomen; 
a. een geactualiseerde prognose voor geheel 2018 en de daaropvolgende jaren 

op grond van de gerealiseerde cijfers over het eerste halfjaar van 2018;verge~J Vit¼-~ 

b. Theater de Kampanje toont aan dat zij actie heeft ondernomen om Ol,fc.~ ~. 

aanpassingen in de administratie door te voeren, zodanig dat er inzicht 
ontstaat in de exploitatiegegevens van de verschillende onderdelen binnen de 
zakelijke dienstverlening. Vervolgens dient op basis hiervan een meerjarige 
exploitatieopzet uitgewerkt te worden; 

c. gebleken moet zijn dat Theater de Kampanje versterking heeft aangetrokken 
voor de financieel strategische advisering; 

6. 

3, aan de hand van bovengenoemde punten, vóór de programmabegroting 2019, met 
een voorstel te komen voor eventuele extra subsidie aan Theater de Kampanje voor 
2019; 

~ 

R~ J.P. Verhoef 

p¥-· 
P. de Vrij 



Motie vreemd aan de orde van de dag 
cf. art. 32 lid 3 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
gemeenteraad van Den Helder. 

Betreft: instelling jaarlijkse vrijwilligersmanifestatie 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 11 december 2017; 

constateert dat: 
Den Helder vele vrijwilligers heeft in zeer uiteenlopende werkvelden; 
het werk dat zij doen door hen niet als vrijblijvend wordt ervaren; 
zij dit werk vaak doen met een groot plichtsbesef en naast hun reguliere arbeidsactiviteiten; 
de Helderse samenleving er heel anders zou uitzien zonder de inzet van al deze vrijwilligers; en 
er in het verleden maar sprake was van één prijs; 

overwegende dat: 
ook in de toekomst vrijwilligerswerk essentieel zal zijn voor de Helderse samenleving; 
indien vrijwilligerswerk gestimuleerd en gewaardeerd wordt, tekorten aan vrijwilligers kunnen 
worden voorkomen; 
er eigenlijk in onze stad nog te weinig aandacht wordt gegeven aan de nationale vrijwilligersdag. 

spreekt uit: 
dat vrijwilligers een grote blijk van waardering verdienen voor hun waardevolle bijdrage aan de 
Helderse samenleving; 
te willen komen tot het faciliteren van een jaarlijks vrijwilligersfestival op de jaarlijkse nationale 
vrijwilligers dag op of nabij 7 december, 
in meerdere categorieën nominaties in te stellen, bv. Zorg, Natuur, Cultuur, Sport en Evenementen, 

I hieF'v'oor prij~en •voor de o'ersel'lillendo eate9orieë11 besenikbeeF te stellerY. 

draagt het college op: 
In samenspraak met de vrijwilligersorganisaties te komen met een voorstel voor een jaarlijks 
feestelijke vrijwilligersmanifestatie op de nationale vrijwilligers dag, jaarlijks op of nabij 7 december, 

~,á ·~ ;&aarbij gone1+1ineerden veer eon prijF/in het zonnetje worden gezet jf'n waarbij 1roor ieelero satogorie 
" S'' eeR prijs woFet-tee~ekefl\i'. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fractie van 
D66 Den Helder 

Hans Verhoef MOTIE nr.: 

datum raadsvergadering: 

11 

aangenomen verworpen 
m,_7.c.10 exen / aangehouden 
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