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1. Instemmen met de afrekening en definitief vaststellen van de subsidie Huizer Havendag 2019 op € 14.000.
2. Instemmen met het verlenen van een subsidie in verband met de kosten voor het annuleren van de Huizer

Havendag 2020 in verband met de Covid-19 maatregelen ad. € 1.775,35
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Zie voor nota: vervolgvel 13-7-2020/b en w afrekening 2019 toek subs kosten 2020 DEF

Omgeving
Beleid,

Daarnaast is op 30 april 2020 per brief verzocht de voorbereidingskosten voor de Huizer Havendag
2020 te vergoeden cq te subsidiëren omdat in verband met de Rijksoverheidsmaatregelen ter 
bestrijding van het Corona-virus het niet mogelijk is de Huizer Havendag 2020 in september te 
organiseren.

De kosten voor annulering van de Huizer Havendag 2020 bestaan uit verschillende posten en 
belopen een bedrag van € 1.775,34 exclusief btw, conform de bijgevoegde factuur 01042020. 
Uw college wordt geadviseerd deze kosten ad. 1.775,34 als subsidie toe te kennen en definitief vast te 
stellen conform art. 1.16 Bijzondere bevoegdheden van de Subsidieverordening Huizen en uw 
standpunt van 9 juni jl. om evenementen organisaties financieel te ondersteunen in verband met de 
kosten door de corona-crisis.

Uw college heeft op 9 juni 2020 besloten financiële steun te verlenen aan onder andere 
evenementenorganisaties die geconfronteerd zijn met annuleringskosten in verband met de 
Rijksoverheids maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus.
De Huizer Havendag is voor dit jaar geannuleerd en door de organisatie vervangen door een ‘Virtuele 
Huizer Havendag” waarvoor u separaat een subsidie van € 2.500 heeft verstrekt ten laste van de voor 
de Huizer dag gereserveerde € 14.000 subsidie.
De gemeente Huizen heeft met het inzenden van een video presentatie geparticipeerd aan dit ‘virtuele 
evenement’. De video wordt tevens ingezet voor toeristische promotie.

Financiën
De kosten voor het annuleren van het evenement kunnen gedekt worden uit de gereserveerde 
subsidies voor de Huizer Havendag 2020 (budget op kostenplaats 5801113). Het budget voor de 
Huizer Havendag was € 14.000. Ten laste hiervan is de subsidie van € 2.500 voor de Virtuele Huizer 
Havendag gebracht. Daarnaast wordt nu € 1.775, 34 ten laste van dit budget gebracht.

Bijlagen
Brief van 28 februari 2020 
Factuur van 30 april 2020

Kaders
Algemene subsidieverordening Huizen 2019
Actieplan Evenementen 2019 - 2022

Aanleiding
De Stichting Huizer Havendag heeft op 28 februari 2020 de financiële verantwoording voor de 
subsidie voor de Huizer Havendag 2019 ingediend teneinde de subsidie definitief te laten vaststellen.

Argumentatie
De Huizer Havendag heeft op 22 juni 2019 plaatsgevonden, waardoor aan de prestatieverplichtingen 
is voldaan. De afrekening over 2019 geeft een duidelijk beeld van de kosten en baten. Het resultaat 
ad.€ 1.718 wordt gereserveerd vooreen volgende Huizer Havendag. De subsidie over 2019 kan 
definitief door u worden vastgesteld op € 14.000.


