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1-12-2020/Subsidie Concerten in de EngelZie voor nota: vervolgvel

In te stemmen met het toekennen en vaststellen van een incidentele subsidie van € 950 voor het uitvoeren van 10 
klassieke avondconcerten in 2021 onder de voorwaarden na realisatie van de concerten het project te evalueren en 
daarvan de gemeente te berichten.
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1-12-2020/Subsidie Concerten in de EngelZie voor nota: vervolgvel

Omgeving
Beleid. ,

Aanleiding
Scarbomusica heeft op 24 november 2020 subsidie verzocht om de uitvoering van 10 klassieke 
concerten in ‘De Engel’ te Huizen mogelijk te maken. De subsidie is voor het dekken van de vaste 
lasten, terwijl uit de kaartverkoop voorzien wordt in de kosten van de muzikanten en eventueel extra 
kosten. De organisatie heeft een begroting ingediend en verzoekt de daarin opgenomen kosten ad. 
€ 1.000 te subsidiëren ( € 100,- per concert).

Kaders
Algemene Subsidieverordening voor de gemeente Huizen.
De Kunst en Cultuurnota Huizen.

Financiën
De subsidie kan beschikbaar gesteld worden uit gereserveerde middelen op kostenplaats 5802100, 
bijdrage stimulering kunst en cultuur.

Bijlagen
Diverse e-mails waaronder de subsidieaanvraag en begroting.

Argumentatie
De Kunst en Cultuurnota Huizen voorziet in de doelstelling bestaande en nieuwe activiteiten te 
stimuleren en te faciliteren. Alhoewel het wenselijk is dat een kunst/culturele activiteit zich in principe 
zelf financieel zou moeten kunnen bedruipen, kan soms een (incidentele) subsidie nodig zijn om de 
activiteit te laten slagen. In dit geval dient de organisatie door kaartverkoop te kunnen voorzien in de 
kosten van de muzikanten, terwijl voor de organisatiekosten een subsidie nodig is waarvoor een 
beroep gedaan wordt op de gemeente.
Het betreft hier een relatief kleine incidentele subsidie die snel en eenvoudig kan worden afgedaan. 
Geadviseerd wordt een subsidie van € 950 toe te kennen en het meerdere ad. € 50,- af te wijzen 
omdat het niet subsidiabele kosten ( versnaperingen/koekjes) betreffen.

Alternatieven
Geen subsidie verlenen.

Uitvoering en evaluatie
Als voorwaarden aan het toekennen van de subsidie wordt na afronden van het project een 
evaluatieverslag verwacht, inclusief inzage in het aantal betalende bezoekers. Dan is te bezien of het 
al dan niet een succesvol project is geweest met voldoende bezoekers.
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