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Toelichting besluit 
   
   

Advies 1. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel om de 
deelverordening 'subsidie ondersteuning lokale culturele 
infrastructuur Huizen II' te laten vaststellen. De belangrijkste 
punten uit deze deelverordening zijn: 
- Culturele organisaties en zelfstandigen kunnen uiterlijk 1 
oktober 2022 een aanvraag doen voor het exploitatietekort over 
de tweede helft van 2021 en de eerste helft van 2022. Voor de 
tweede helft van 2022 kunnen zij uiterlijk 1 maart 2023 een 
aanvraag indienen. Dit exploitatietekort wordt afgezet tegen 
2019, toen er nog geen corona heerste.  
- Per half jaar kan er een maximum bedrag van €5.000 worden 
aangevraagd. 
- Het subsidieplafond is €135.000. Mocht dit bedrag niet 
toereikend genoeg blijken, dan kunt u als college besluiten om 
het subsidieplafond te verhogen vanuit de coronacultuur 
middelen die over zijn uit 2020 en 2021 (over de 
coronacultuurmiddelen die over zijn uit 2020 en 2021 kunt u meer 
informatie vinden op het raadsbesluit zelf).   
- De vier grote instellingen (Bibliotheek, de Botterstichting, de 
Boerderij en het Huizer Museum) zijn uitgesloten van deze 



regeling, zij kunnen apart een verzoek indienen.   
 
  

   
   

Gewijzigd besloten Niet van toepassing 

   
   

Aanleiding In 2021 konden culturele organisaties (niet zijnde de Bibliotheek, 
het Huizer Museum, de Botterstichting en de Theater de 
Boerderij; zij konden apart een verzoek indienen) en culturele 
zelfstandigen gebruik maken van de ‘Beleidsregels subsidie 
ondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen 2020 – 
2021’. Voor deze beleidsregels heeft de gemeente het bedrag 
van €149.390 (afgerond naar €150.000) dat zij in mei 2021 van 
het Rijk heeft ontvangen ingezet. Culturele organisaties en 
zelfstandigen konden hiervoor een subsidieaanvraag indienen 
voor het exploitatietekort over 2020 en eerste helft 2021 (voor 
zover deze door de coronamaatregelen is veroorzaakt) en voor 
kosten voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. De 
coronamaatregelen hebben echter langer aangehouden dan de 
eerste helft van 2021 en vermoedelijk zal de pandemie ook in 
2022 nog effect hebben op de financiën van culturele 
organisaties en zelfstandigen. 

   
   

Kaders Collegebesluit ‘Beleidsregels subsidie ondersteuning lokale 
culturele infrastructuur Huizen 2020 – 2021’ 
Rijksgelden "instandhouding lokale culturele infrastructuur"  
  

   
   

Doel/beoogd effect Culturele organisaties en zelfstandigen tegemoet komen in hun 
exploitatietekort, voor zover deze door de coronamaatregelen 
wordt veroorzaakt. 

   
   

Argumenten 1. Door in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel over de 
deelverordening 'subsidie ondersteuning lokale culturele 
infrastructuur Huizen II', kan de raad deze deelverordening 
vaststellen. Op deze manier kunnen culturele organisaties en 
zelfstandigen wederom een aanvraag doen voor de compensatie 
van het exploitatietekort ditmaal voor de periode tweede helft van 
2021, eerste helft 2022 en tweede helft 2022, voor zover deze 
veroorzaakt wordt door de coronamaatregelen.  

   
   

Kanttekeningen Niet van toepassing. 

   
   



Alternatieven De deelverordening niet vaststellen en daarmee geen 
coronaondersteuning bieden aan de culturele sector van Huizen.  
  

   
   

Financiën Zie raadsvoorstel. 

   
   

Participatie Niet van toepassing 

   
   

Communicatie Zodra de deelverordening gepubliceerd is in het gemeenteblad 
zullen alle organisaties en zelfstandigen die bij de gemeente 
bekend zijn daarover per mail geïnformeerd worden. Ook zal er 
een bericht worden geplaatst in de Omrooper, zal er een 
persbericht worden uitgestuurd en zal er aandacht aan worden 
besteedt op de social media kanalen van de gemeente.  

   
   

Uitvoering en evaluatie Omdat het geen subsidie betreft voor nog uit te voeren 
activiteiten of exploitatietekorten in de toekomst, is een 
verantwoording van de subsidie op een later moment, zoals 
genoemd in de ASV, niet van toepassing.    
  

   
   

Geheimhouding Niet van toepassing 

   
   

Mede geadviseerd door Financiën: I. Vos - van Wel 
Juridische zaken: R. de Quay 
Griffie: K. de Rooij 

   
   

Bijlagen 1. Raadsvoorstel deelverordening subsidie ondersteuning lokale 
infrastructuur Huizen II 
2. Deelverordening subsidie ondersteuning lokale culturele 
infrastructuur Huizen II 
3. Aanvraagformulier subsidie ondersteuning lokale culturele 
infrastructuur Huizen II 


