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Onderwerp Vaststelling subsidie Huizen Danst! 2022 

Opsteller Breugelmans, Tamara 

Afdeling Afdeling Maatschappelijk beleid 

Portefeuillehouder K. van Werven 

Vergadering van -Niet van toepassing 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Geheimhouding Nee 

Embargo t/m  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Datum besluit 13 maart 2023 

 
 

Toelichting besluit 
   
   

Advies 1. De subsidie voor Huizen Danst! 2022 definitief vaststellen op €7.758,70. 

   
   

Gewijzigd besloten N.v.t. 

   
   

Aanleiding Vanuit de deelverordening 'subsidies restbedrag coronacultuurgelden lokale 
cultuursector’ heeft Dynamic Arts subsidie ontvangen voor het organiseren 
van Huizen Danst! Dit is een evenement in samenwerking met 
dansaanbieders uit Huizen om de Huizer samenleving in contact te brengen 
met de verschillende soorten dans die er zijn. Oorspronkelijk heeft Dynamic 
Arts een bedrag van €10.000 aangevraagd. Omdat het subsidieplafond 
overvraagd is, zijn alle bedragen naar evenredigheid gekort en heeft de 
organisatie €7.758,70 aan subsidie ontvangen. Onlangs heeft Dynamic Arts 
het verzoek tot vaststelling van de subsidie ingediend. 

   
   



Kaders - Algemene Subsidieverordening 2019 
- Deelverordening 'subsidies restbedrag coronacultuurgelden lokale 
cultuursector’ 

   
   

Doel/beoogd effect N.v.t. 

   
   

Argumenten 1. Hiermee wordt de subsidie definitief vastgesteld op het bedrag van 
€7.758,70. Conform artikel 3.4 van de Algemene Subsidieverordening 2019 
had Dynamic Arts het verzoek tot vaststelling van de subsidie uiterlijk 6 
weken na de activiteit moeten indienen. Vanwege vakantie van degene die 
verantwoordelijk was voor de indiening is dit later gebeurd. U wordt 
gevraagd hier coulant mee om te gaan. 
 
Kort nadat Huizen Danst! heeft plaatsgevonden heeft er een 
evaluatiegesprek plaatsgevonden. Hierin is o.a. het lage bezoekersaantal 
(200-250 over de gehele dag) en het niet rondkrijgen van de aanvullende 
financiering besproken. Omdat Huizen Danst! een nog onbekend 
evenement was merkte de organisatie dat gesprekken met mogelijke 
sponsors vrij stroef liepen. Ook heeft de organisatie zich verkeken op 
hoeveel tijd en energie er in een crowdfunding gestopt moet worden. 
Hierdoor kreeg de organisatie de begroting niet sluiten, wat ook deels te 
wijten valt aan dat de organisatie vanwege het overvraagde subsidieplafond 
minder subsidie heeft ontvangen. Om deze reden heeft de organisatie 
concessies moeten doen. Een grote concessie die ze hebben gedaan is dat 
de de samenwerkende dansaanbieders veel van hun uren vrijwillig hebben 
moeten inzetten, om toch het evenement zo goed en kwalitatief mogelijk 
neer te zetten. Ook is er voor gekozen om bijvoorbeeld geen banners meer 
in te zetten, maar vooral op online promotie in te zetten, de kranten en de 
radio te benaderen en te flyeren. Tijdens het evenement is wel foto en 
videomateriaal gemaakt die de organisatie hoopt in te zetten als marketing 
voor een eventuele volgende editie. De organisatie beseft dat er een 
professionaliseringslag nodig is en heeft daarom ambities om een stichting 
op te zetten. In het evaluatiegesprek met de organisatie is aangegeven dat 
de gemeente van plan is om kleine evenementen aan te laten aanhaken bij 
grote evenementen, zodat er meer bezoekers komen. Hier staat de 
organisatie voor open, zelf hebben zij daar Koningsdag en een eventuele 
Huizerdag voor op het oog.   

   
   

Kanttekeningen N.v.t. 

   
   

Alternatieven N.v.t. 

   
   

Financiën De subsidie is reeds ten koste gegaan van kostenplaats 5400510 - 
Coronabijdrage cultuur. 

   
   



Participatie N.v.t. 

   
   

Communicatie Bijgevoegde vaststellingsbrief zal verstuurd worden aan de organisatie. 

   
   

Uitvoering en evaluatie N.v.t. 

   
   

Geheimhouding N.v.t. 

   
   

Mede geadviseerd door FIN: O. Laassel 

   
   

Bijlagen 1. Eindrapport Huizen Danst 
2. Begroting 2022-Eindrapport 
3. Vaststellingsbrief Huizen Danst 

 




