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Geacht bestuur,

Wij hebben van u de begroting voor 2021 ontvangen. Wij hebben de volgende besluiten genomen.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag • IBAN: NL24 BNGH 0285 0042 55 • BIC: BNGHNL2G

Onderwerp: Budgetsubsidie 2021 
Bibliotheek HLB

Besluit budgetsubsidie 2021
De gemeentelijke subsidie voor 2021 voor de bibliotheek is voorlopig vastgesteld op € 939.055,-. De door u te 
betalen voorlopige huur en servicekosten voor Graaf Wichman bedragen maandelijks € 24.296,- Deze wordt 
op de door ons te betalen maandelijkse subsidie ingehouden. In de bijlage staan de berekeningen van de 
subsidiebetalingen opgenomen.

Beëindiging subsidie Kunstuitleen
Op 5 oktober j.l. heeft u van ons een brief ontvangen wat de maatregelen voor het sluitend krijgen van onze 
begroting voor effect heeft op uw organisatie en in het bijzonder op de subsidie voor kunstuitleen vanaf 2021. 
In de raad van 5 november 2020 heeft de gemeenteraad de begroting vastgesteld inclusief de maatregelen 
om deze begroting sluitend te krijgen. Wij hebben besloten de subsidie voor kunstuitleen in de bibliotheek per 
2021 te beëindigen. Zodoende ontvangt u hiervoor geen subsidie.

Betaling budgetsubsidie 2021
De uitbetaling van de subsidie in 2021 is als volgt:

• Over de maanden januari tot en met april en juni tot en met december maken wij u maandelijks een 
bedrag van € 47.939,- over;

• In de maand mei wordt, in verband met de uitbetaling van de vakantiegelduitkering, een bedrag van 
€ 120.174,-overgemaakt;

Prestaties budgetsubsidie 2021
Over de prestaties voor 2021 en verder zullen wij in overleg met u nadere afspraken maken. Dit zullen wij met 
u doen binnen de hierboven gestelde financiële kaders en uw beleidsplan 2021 - 2024. Daarbij zullen wij ook 
betrekken de in de raadvergadering van 5 november aangenomen motie over de cultuureducatie voor 
jongeren.
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Hoogachtend

namens burgemeester en wethouders,

De subsidiebedragen worden betaald op rekeningnummer NL 62 RABO 0329967525 ten name van uw 
stichting.

Gemeente Huizen
-vervolgblad-

P.W.J. Veldhuisen 
gemeentesecretaris

Contact
Wij gaan er van uit dat deze brief en de procedure helder zijn. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met 
Angelique Dijkers, beleidsmedewerker Cultuur via a.diikers@huizen.nl of 035 5281449

Betaling subsidie 2021 Afschaffen jeugdcontributie
In verband met het afschaffen van de jeugdcontributie ontvangt u in 2021 een maximale subsidie van €
49.500,-. In onze beschikking 2020 hebben we opgenomen dat er in 2020 een evaluatiegesprek zou 
plaatsvinden over de aantallen jeugdleden die zijn bereikt. Op basis daarvan zou de definitieve subsidie 
worden vastgesteld voor 2019 en 2020. We hebben met u besproken dat op dit moment geen reëel beeld is 
te geven vanwege de maatregelen rond Corona. Wij zullen daarom in het derde kwartaal van 2021 met u de 
balans opmaken en de definitieve hoogte van de subsidiebedragen bepalen.

Heeft u bezwaar?
Als u het niet eens bent met de besluiten, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester 
en wethouders. Het adres is; Postbus 5, 1270 AA Huizen.

De uitbetaling van de subsidie in 2021 is als volgt:
• Over de maanden januari tot en met december maken wij u maandelijks een bedrag van € 4.125,- over.

Dient u het bezwaarschrift in binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Zorgt u ervoor dat 
het bezwaarschrift ten minste de volgende gegevens bevat:

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u ook een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige 
voorziening. Dat doet u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.
Het adres is; postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

uw naam, adres, datum en handtekening;
2. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht (u kunt bijvoorbeeld datum 

en kenmerk van de brief vermelden of een kopie meesturen);
3. de reden(en) waarom u bezwaar maakt.


