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Onderwerp: Vaststellen subsidie Historische
Kring Huizen (Bevrijdingskrant)

De toegekende subsidie ad. € 3.500 voor de Bevrijdings Huizer Courant definitief vaststellen en het bestuur van de 
Historische Kring Huizen daarover met bijgevoegde briefte informeren.
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Gemeente Huizen

Toelichting:

Zie voor nota: vervolgvel 23-11-2020/def toekennen subs bevrijdingskrant HKH DEF

Kaders
Algemene Subsidieverordening voor de gemeente Huizen
Collegeakkoord paragraaf 2.11,4.

Argumentatie
In de toegestuurde afrekening wordt een toelichting gegeven op de opzet en wijzigingen van de 
bevrijdingskrant die huis-aan-huis is verspreid met een oplage van circa 19.500. Uit de financiële 
afrekening blijkt dat de kosten hoger uitvielen dan de inkomsten, inclusief de toegekende subsidie. Er 
is een negatief saldo van € 366,26 waarin door de Historische Kring Huizen is voorzien met eigen 
middelen.
Op basis van de afrekening en toelichting wordt geadviseerd de toegekende subsidie ad. € 3.500 
definitief toe te kennen.

Bijlagen
Toelichting en afrekening van de Historische Kring Huizen. 
Brief met b en w besluit.

Financiën
De Historische Kring Huizen heeft de toegekende subsidie reeds bij wijze van voorschot uitbetaald 
gekregen in februari 2020. De definitief vastgestelde subsidie komt ten laste van de post Bijdrage 
stimulering kunst en cultuur (5802100).

Uitvoering en evaluatie
Door het indienen van de afrekening en de productie en distributie van de bevrijdingskrant is voldaan 
aan de subsidievoorwaarden.

Aanleiding
Uw college heeft op 12 februari 2020 subsidies toegekend aan verschillende organisaties in verband 
met de viering van 75 jaar vrijheid. De Historische Kring Huizen (HKH) kreeg een subsidie toegekend 
van € 3.500 om de begroting te kunnen dekken voor de productie en distributie van de Bevrijdings 
Huizer Courant. In deze krant staan veel verhalen, interviews en foto’s over de oorlogstijd en de 
daaropvolgende vrede en vrijheid. De geraamde kosten worden grotendeels gedekt door baten uit 
adverteerders, sponsoren en eigen middelen van de HKH. Onlangs heeft de HKH de afrekening aan 
de gemeente overlegd en verzoekt definitieve vaststelling van de subsidie.
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