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Subsidie 2021
De budgetsubsidie voor 2021 hebben wij vastgesteld op € 62.154,-.

Het exploiteren van het Huizer Museum "Het Schoutenhuis".
Openstelling van het museum gedurende 5 dagen per week.
Tenminste eenmaal per jaar verzorgen van een wisseltentoonstelling.
Onderdak bieden aan de activiteiten van de Historische Kring Huizen.
Tenminste één tentoonstelling per jaar moet gezamenlijk met de Historische Kring Huizen 
opgezet worden.
Elke tentoonstelling dient vergezeld te gaan van een educatief aanbod voor 
jeugdigen/scholieren.
Het museum zal tenminste twee maal per jaar een vrijwilliger uit het WMO bestand opnemen.

Stichting Huizer Museum 
Achterbaan 82
1271 TZ HUIZEN

Hiervoor dient u, zoals eerder bepaald, de volgende prestaties te (blijven) leveren:

De budgetsubsidieperiode voor het Huizer Museum liep van 2017 t/m 2020. Het college heeft ingestemd 
met een verlenging voor de periode van vier jaar. Zoals met u is afgesproken, zullen we, gezien alle 
ontwikkelingen, dezelfde prestaties van u vragen. Tevens is met u besproken dat wanneer de gevraagde 
prestaties als gevolg van de maatregelen rondom covid-19 of de uitkomsten van het 
haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw museum moeten worden herzien we dan met elkaar in overleg 
treden over eventuele aanpassingen hiervan.

Betaling
Begin 2021 maken we de subsidie van € 51.795,- voor de maanden januari t/m oktober over op uw 
rekeningnummer NL 96 RABO 033 9913 487. Op 1 november en 1 december zal een bedrag van 
€ 5.179,50 overgemaakt worden.
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Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders,

Tot slot
We gaan ervan uit dat deze brief en de procedure helder zijn. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op 
met Angelique Dijkers, beleidsmedewerker cultuur via a.dijkers@huizen.nl of 035-5281449.
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Gemeente Huizen
-vervolgblad-

P.W.J. Veldhuisen 
gemeentesecretaris

uw naam, adres, datum en handtekening:
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht (u kunt bijvoorbeeld datum
en kenmerk van de brief vermelden of een kopie meesturen); 
de reden(en) waarom u bezwaar maakt.

Heeft u bezwaar?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van 
burgemeester en wethouders. Het adres is; Postbus 5, 1270 AA Huizen. 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 Midden-Nederland. 
Het adres is: postbus 16005, 3500 DA Utrecht.


