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Geacht College en Raad van de Gemeente Huizen     Huizen, 22 oktober 2020 

Het bestuur van de Historische Kring Huizen (HKH) heeft kennis genomen van de brief van Burgemeester en 

wethouders van de Gemeente Huizen (GH) d.d. 9 okt 2020 met onderwerp “Begroting 2021 en volgende jaren” 

aan het bestuur van de HKH met kenmerk college B&W zonder nummer. 

Wij begrijpen de noodzaak dat de GH haar toekomstige begrotingen sluitend moet gaan maken. En daarom ook 

naar bestaande subsidie stromen moet worden gekeken, inclusief die van de HKH. Dat vervolgens de jaarlijkse 

budget subsidie aan de HKH, die begin 2019 nog verhoogd werd naar €1000, in uw concept begroting ingaande 

2023 naar €0  wordt gereduceerd stelt ons natuurlijk teleur.  

Maar nog teleurstellender is naar onze mening de overall trend in uw concept begroting van aanzienlijke 

kortingen aan een scala aan Cultuur en Erfgoed georiënteerde organisaties. O.i. wekt de GH daarmee de 

indruk, met name voor het toch al niet ruim bedeelde Erfgoed segment in Huizen, steeds minimaler financieel 

te ondersteunen, ondanks een ambitieuze Cultuurnota. Daarnaast stelt teleur dat de GH bij deze subsidie 

ingrepen niet tot nauwelijks met flankerend beleid voorstellen lijkt te komen, om op alternatieve (minder 

kostbare) wijze de problemen in deze sector te ondersteunen. En/of met de getroffen instituten in overleg te 

treden tav alternatieve mogelijkheden. 

Wij realiseren ons dat wij naast de huidige budgetsubsidie ook een indirecte ondersteuning van de GH 

ontvangen d.m.v. de (gedeeltelijke) beschikbaarheid van onze archiefruimte in het Huizer Museum. En dat wij 

in het verleden diverse keren een succesvol beroep hebben kunnen doen op incidentele subsidie 

ondersteuning van de GH aan onze grotere bijzondere projecten. Projecten van €4.000 tot €20.000 die wij bijna 

ieder jaar naast ons reguliere budget proberen (financieel neutraal) af te wikkelen. 

En dat de GH ons recent tijdelijk heeft geholpen met ons acute opslag probleem van klederdracht die niet meer 

bij een welwillend verzorgings huis kon worden gestald. 

Wij verwachten dat deze, niet in uw brief genoemde ondersteuning aan ons in de toekomst gewoon door zal 

lopen. En dat de opslag in het huidige postkantoor t.z.t. kan worden opgevolgd door andere budget neutrale 

oplossingen waarin de GH een actieve rol speelt. Gaarne horen wij daar bevestigende woorden over. 

De huidige budget subsidie van de GH aan de HKH behelst ca 17% van onze reguliere jaarlijkse exploitatie. 

Hiervoor alternatieve financiering en bezuinigingen vinden zal slechts gedeeltelijk mogelijk zijn. Maar de 

financiële balans van de HKH is momenteel sterk genoeg om een paar jaar op in te teren. Daarom verwacht de 

HKH, bij definitieve invoering van uw subsidie-korting-voorstellen, financieel voorlopig door te kunnen 

functioneren. Lange termijn is dat minder waarschijnlijk, zeker als onze huidige opslag buiten het Huizer 

Museum en de oplossingen voor onze al jaren steeds krappere ruimte faciliteiten in het Museum, niet low-cost 

kunnen worden geregeld. 

Wij doen een beroep op u en op de Raad om de voorgestelde bezuinigingen tav Cultuur en Erfgoed instituten 

te heroverwegen en/of de negatieve effecten hiervan met flankerend beleid  te compenseren/verzachten. 

Namens het bestuur van de HKH 

Ewoud Doyer 

 

Ook nog een zij opmerking: 

Wij lezen in de concept begroting dat u voorstelt om de subsidie aan de Huizerdag in 4 jaar naar €0 af te 

bouwen. Zonder enige suggestie of beschouwing over de consequenties. Wij oordelen vooralsnog dat u 

daarmee de definitieve doodsteek uitdeelt aan dit al moeilijker realiseerbaar evenement.  
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En daarbij niet in gaat op de door de HKH gedane suggesties (zie onze reacties op de Cultuurnota) over het 

terug bouwen van dit evenement naar de oorspronkelijk vorm van Cultuur Historisch evenement, gekoppeld 

aan de nationale Monumentendag/week. Deze vorm zal naar onze verwachting makkelijker financierbaar zijn 

dan de huidige Huizerdag formule.  

Wij zijn voornemens de komende jaren een alternatieve Huizerdag, met Monumenten (ook de botters) en 

Historisch Erfgoed als hoofdthema’s, op lokale en relatief kleinschalige basis vorm te gaan geven in 

samenwerking met een aantal daarvoor relevante Huizer organisaties. Bij succes zullen wij t.z.t. wellicht bij de 

GH aankloppen en hopen dan niet voor een dichtgeslagen Huizerdag GH subsidie deur te staan. Maar e.e.a. is 

nu te prematuur om concreet over te discussiëren. 
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