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Toelichting besluit 
   
   

Advies 1. De subsidie van de Historische Kring Huizen van €1.000 voor 
2021 vast stellen, ondanks dat door corona niet alle 
prestatieafspraken zijn behaald. 
2. Afwijken van artikel 2.8 van de Algemene Subsidieverordening 
die stelt dat de exploitatiereserve niet hoger mag zijn dan 50% 
van de laatstelijk verstrekte subsidie. 

   
   

Gewijzigd besloten N.v.t. 

   
   

Aanleiding De Historische Kring Huizen heeft in 2021 €1.000 subsidie 
ontvangen en heeft conform de ASV daarvoor een verzoek tot 
vaststelling ingediend. 

   
   

Kaders - Algemene Subsidieverordening Huizen 2019 



   
   

Doel/beoogd effect De Historische Kring in staat stellen haar activiteiten te 
ontplooien. 

   
   

Argumenten 1. Vanwege de coronamaatregelen is 2021 een moeilijk jaar 
geweest voor organisaties. Daarom wordt u gevraagd de 
subsidie voor de Historische Kring Huizen vast te stellen, ook al 
hebben zij niet alle prestatieafspraken behaald. De meeste 
prestatieafspraken hebben zij namelijk wel gehaald.  
2. Bij navraag (en in het jaarverslag) geeft de Historische Kring 
aan, gezien de kleine financiële omvang van de Historische 
Kring, dat zij de balans hebben versimpeld. Daardoor is er geen 
onderscheid te maken tussen het eigen vermogen en 
de exploitatiereserve. Het eigen vermogen is echter wel hoger 
dan 50% van de laatst verstrekte subsidie. Gezien de subsidie 
per 2023 is wegbezuinigd en de subsidie in 2022 wordt 
afgebouwd, wordt u gevraagd voor nu van artikel 2.8 van de ASV 
af te wijken, omdat een subsidie niet per direct stop kan worden 
gezet. Bovendien wordt aangegeven in het jaarverslag dat de 
subsidie niet ten goede is gekomen aan het eigen vermogen.  
 
  

   
   

Kanttekeningen 1. In principe heeft de Historische Kring niet alle 
prestatieafspraken, in ruil waarvoor zij subsidie ontvangen, 
gehaald. Hier zijn echter de coronamaatregelen voor te verwijten, 
en niet de Historische Kring zelf. 
2. In principe mag de exploitatiereserve van een organisatie 
volgens artikel 2.8 van de ASV niet hoger zijn dan 50% van de 
subsidie. De subsidie van de Historische Kring is echter per 2023 
al stopgezet en wordt in 2022 afgebouwd. Daarnaast is 
aangegeven dat de subsidie niet ten goede is gekomen aan het 
eigen vermogen.  

   
   

Alternatieven N.v.t. 

   
   

Financiën De subsidie van €1.000 komt ten lasten van kostenplaats 
5415100 - Historische Kring Huizen 

   
   

Participatie N.v.t. 

   
   

Communicatie Bijgaande vaststellingsbrief wordt verstuurd aan de Historische 
Kring Huizen. 

   



   
Uitvoering en evaluatie N.v.t. 

   
   

Geheimhouding N.v.t. 

   
   

Mede geadviseerd door Financiën: A. Rebel 

   
   

Bijlagen 1. Jaarrekening + activiteitenverslag 2021 Historische Kring 
Huizen 
2. Getekende kasverklaring Historische Kring Huizen 
3. Concept vaststellingsbrief subsidie Historische Kring Huizen 
2021 


