
   
   

Besluit van college B&W van Huizen 

   
   

Zaaknummer / 
Documentnummer Z.229665 / D.1347886 

Datum document 7 juni 2022 

Onderwerp Subsidieaanvraag Summer Sickness 2022 

Opsteller Breugelmans, Tamara 

Afdeling Afdeling Maatschappelijk beleid 

Portefeuillehouder M. Verbeek 

Vergadering van -Niet van toepassing 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Geheimhouding Nee 

Embargo t/m  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Datum besluit 20 juni 2022 

 
 
Toelichting besluit 
   
   

Advies 1. Instemmen met de subsidie aan stichting Dynamic Arts voor 
Summer Sickness (cultuurfestival voor jongeren) op 3 september 
2022 van €15.000. 

   
   

Gewijzigd besloten Niet van toepassing 

   
   

Aanleiding In het kader van ambitie 6 'jeugd en jongeren in contact laten 
komen met cultuur' van de Cultuurnota 2020-2023, is stichting 
Dynamic Arts gevraagd met een plan te komen om hier invulling 
aan te geven. 

   
   

Kaders - Cultuurnota 2020 - 2023 'Verbindend en Verrassend Eigen'. 
- Algemene Subsidieverordening 2019 

   



   
Doel/beoogd effect De jongeren van Huizen en omgeving op een laagdrempelige 

manier in contact brengen met cultuur. 

   
   

Argumenten 1. De aanvraag voldoet aan de eisen van de Algemene 
Subsidieverordening 2019. Daarnaast past de aanvraag goed 
binnen ambitie 6 uit de Cultuurnota 2020-2023 om jongeren meer 
in contact te brengen met cultuur. Stichting Dynamic Arts heeft 
namelijk veel ervaring met het organiseren van culturele 
activiteiten voor jongeren. Zij zijn van plan om het cultuurfestival 
Summer Sickness, dat zij al vaker in het Gooi hebben 
georganiseerd, naar Huizen te halen, en vragen daarbij een 
bijdrage van de gemeente van €15.000. Het festival staat in het 
teken van jongeren de kans geven om hun talenten te laten zien, 
waarbij verschillende disciplines zoals dans, kunst, skaten en 
muziek worden gecombineerd. Er zal een diverse programmering 
zijn met optredens, wedstrijden, workshops, games, live muziek 
en dj's. Om de drempel zo laag mogelijk te houden, is het doel 
van stichting Dynamic Arts om de toegang gratis toegankelijk te 
maken. 

   
   

Kanttekeningen Niet van toepassing 

   
   

Alternatieven Niet van toepassing 

   
   

Financiën Voor ambitie 6 om 'jongeren en jeugd in contact te laten komen 
met cultuur' is er vanuit de cultuurnota is jaarlijks een bedrag 
van €10.000 beschikbaar voor de duur van de cultuurnota. 
Omdat er vanwege corona vorig jaar budget is overgebleven is 
het nu mogelijk om een bijdrage van €15.000 te doen. Dit bedrag 
komt ten laste van kostenplaats 5802100 - Bijdrage stimulering 
Kunst en Cultuur. 

   
   

Participatie Niet van toepassing. 

   
   

Communicatie Bijgevoegde beschikkingsbrief wordt verstuurd aan stichting 
Dynamic Arts. 

   
   

Uitvoering en evaluatie Na afloop dient de stichting Dyanamic Arts een verzoek tot 
vaststelling van de subsidie in, daar hoort ook een korte evaluatie 
bij.  

   



   
Geheimhouding  

   
   

Mede geadviseerd door Financiën: A. Rebel 

   
   

Bijlagen 1. Summer Sickness aanvraag 2022 
2. Concept beschikkingsbrief stichting Dynamic Arts 


