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Toelichting besluit 
   
   

Advies Toekennen en betaalbaar stellen  van een subsidie van € 3.500,- 
voor de organisatie van TRI HUIZEN, de triatlon op zondag 5 juni 
2022.  
 
 
  

   
   

Gewijzigd besloten De organisatie heeft een bedrag van € 5.000,- aangevraagd. 
Vanuit het Lokaal Sportakkoord is inmiddels een bedrag van € 
1.500,- toegezegd voor de activiteiten die zij deze dag 
organiseren voor sporters met een beperking en de beginnende 
atleten. Daarom is het bedrag waar dit besluit betrekking op heeft 
aangepast naar € 3.500,-. 
 
 
  



   
   

Aanleiding Op 10 mei hebben wij een verzoek van de Stichting Triatlon 
Huizen ontvangen voor een eenmalige evenementensubsidie van 
€ 5.000,- voor de organisatie van de triatlon 2022 in Huizen op 5 
juni. De organisatie heeft het advies gekregen hiervoor in eerste 
instantie gebruik te maken van het Lokaal Sport Akkoord. Dit 
hebben zij in gang gezet en onlangs is hier een besluit over 
genomen om de organisatie hiervoor € 1.500,- toe te kennen. 
Voor de resterende € 3.500,- vraagt de organisatie om een 
eenmalige bijdrage uit het evenementenbeleid. 
  

   
   

Kaders 1. Subsidieverordening Huizen 
2. Actieplan Evenementen 2019-2022 

   
   

Doel/beoogd effect Het organiseren van een mooi sportevenement in Huizen voor 
met name onze eigen inwoners en sporters (Atletiekvereniging 
Huizen en Zwem- en polovereniging IJsselmeer) en voor sporters 
van buiten Huizen.  

   
   

Argumenten Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven wordt er alles aan 
gedaan om op het evenemententerrein de gehele dag activiteiten 
te ontwikkelen: springkussens voor kinderen, foodtrucks en 
stands met sportartikelen. Naast de reguliere onderdelen zijn er 
ook starts voor beginnende atleten. En net als in 2021 wordt er 
voorafgaand aan de triatlonwedstrijd een zwemprestatietocht in 
de Oude Haven georganiseerd. Voor de inmiddels aangemelde 
para-atleten (lichamelijke beperking) is er een aangepast 
loopparcours. De triatlon is een leuk evenement, zowel voor de 
sporters als de toeschouwers.  
 
In het actieplan 2019-2022 is opgenomen dat subsidies voor 
nieuwe activiteiten desgewenst voor 3 jaar worden toegekend in 
een afbouwregeling van maximaal 60% (op basis van de totale 
begroting) in het 1e jaar, 50% in het 2e jaar en 30% in het 3e 
jaar. Daarnaast geldt hiervoor een maximumbedrag van € 5.000,- 
per activiteit . Dit is het derde en tevens laatste jaar dat de 
Stichting hier gebruik van kan maken nadat zij eerder al in 2019 
en 2021 een subsidie ontvangen van € 5.000,-. De totale 
begroting in 2022 bedraagt € 57.100,-. Het bedrag van € 3.500,- 
is aanzienlijk lager dan de 30% en ligt ook onder het 
maximumbedrag en kan daarom worden toegekend.   

   
   

Kanttekeningen 1. Dit is het laatste jaar dat de Stichting Triatlon Huizen gebruik 
kan maken van een incidentele subsidie.   
 
2. Volgens onze subsidieverordening wordt een aanvraag voor 
een incidentele subsidie uiterlijk twee maanden voor de datum 



van de activiteit aangevraagd. De organisatie heeft hier niet aan 
kunnen voldoen en hier is een goede reden voor. De organisatie 
heeft ons begin dit jaar benaderd dat zij het evenement in juni 
wilden organiseren en graag toestemming wilden voor het 
zwemmen om gebruik wilden maken van het deel Oude Haven 
langs de kade. Vanwege de aanwezigheid van het schip met 
statushouders aldaar en de op dat moment onverwachte hoge 
toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne waren er voldoende 
argumenten om dit deel van de haven vooralsnog beschikbaar te 
houden voor de eventuele opvang van statushouders of 
vluchtelingen uit Oekraïne. Wij hebben daarom pas begin april 
definitief groen licht gegeven voor het zwemonderdeel van het 
evenement. Daardoor heeft de opstart en daarmee ook de 
subsidieaanvraag vertraging opgelopen. Ik vraag u om akkoord 
te gaan me deze kortere aanvraagtermijn. 

   
   

Alternatieven Niet toekennen. Het verlies bij de organisatie loopt daarmee 
verder op.  

   
   

Financiën Dit bedrag van € 3.500,-kan ten laste worden gebracht van 
5801115 nieuwe evenementen. 

   
   

Participatie niet van toepassing 

   
   

Communicatie niet van toepassing 

   
   

Uitvoering en evaluatie De organisatie wordt met bijgaande brief geïnformeerd over de 
subsidieverstrekking. Verantwoording en evaluatie dient 
naderhand plaats te vinden. Dit is vooralsnog de laatste keer dat 
deze organisatie hiervoor een subsidie aan kan vragen. 

   
   

Geheimhouding niet van toepassing 

   
   

Mede geadviseerd door niet van toepassing 

   
   

Bijlagen 1. Brief verantwoording subsidie Triatlon 2021 
2. Subsidieaanvraag gemeente Huizen voor triatlonwedstrijd op 
zondag 5 juni 2022 
3. Conceptbrief uitbetaling incidentele bijdrage van € 3.500,- 


