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Geachte leden van de commissie Sociaal Domein, 
 
Tijdens de commissie vergadering Sociaal Domein van 17 mei 2022 heb ik u toegezegd een 
overzicht te sturen met alle cultuurorganisaties die tot nu toe een aanvraag hebben gedaan 
om aanspraak te maken op de coronamiddelen die de gemeente van het Rijk heeft 
ontvangen. In de bijlage vindt u dat overzicht.  
  Dit overzicht is gemaakt op 19 mei en is dan ook de stand van zaken op dat moment. 
In het rood staan de aanvragen die binnen zijn, maar die nog beoordeeld moeten worden. 
Bijvoorbeeld de aanvragen voor de deelverordening 'subsidies restbedrag 
coronacultuurgelden' die tot 31 mei loopt. Mogelijk zijn er tegen de tijd van de 
raadsvergadering van 2 juni 2022 meer aanvragen binnen gekomen.  
 
Ook wil ik nog even de verschillende regelingen tot nu toe aan u schetsen. De eerste 
regeling ‘Beleidsregels ondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen’ is in het leven 
geroepen in een periode waarin de cultuursector weinig kon vanwege de toen geldende 
coronamaatregelen. Deze was bedoeld om culturele organisaties en zelfstandigen tegemoet 
te komen in hun tekort voor zo ver die door corona werd veroorzaakt, en men kon ook een 
aanvraag doen voor activiteiten die bijdragen aan de continuïteit van de bedrijfsvoering. 
  Van het restantbedrag van de beleidsregels heeft u toen de deelverordening 
'subsidies restbedrag coronacultuurgelden' vastgesteld, die nog tot 31 mei loopt. Hiervoor 
kan een aanvraag gedaan worden voor subsidie voor eenmalige financiële ondersteuning 
voor (het gebruik van) fysieke ruimte, eenmalige activiteiten die de bewoners van Huizen in 
contact brengen met cultuur, of eenmalige activiteiten die bijdragen aan de continuïteit van 
de organisatie. Kortom, een andere bestemming dan voor coronaschade.  
  Echter moesten culturele organisaties aan het einde van 2021 en begin 2022 
wederom hun deuren sluiten vanwege de coronamaatregelen, of konden zij maar gedeeltelijk 
open zijn. De cultuursector heeft hier ongetwijfeld onder geleden en om die reden heeft het 
college besloten om nogmaals een regeling te treffen om te voorzien in geleden 
coronaschade. Ook voor coronaschade die pas aan het einde van 2022 duidelijk wordt. Dat 
is de deelverordening  'subsidie ondersteuning lokale culturele infrastructuur II’ die nu aan u 
voorligt. Voor alle duidelijkheid: via deze deelverordening kan alleen een aanvraag worden 
gedaan voor compensatie van het exploitatietekort voor zover die door corona wordt 
veroorzaakt voor de tweede helft van 2021, eerste helft 2022 en later ook voor de tweede 
helft van 2022. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marlous Verbeek 

 



Coronacultuurmiddelen zijn onderverdeel in: Organisatie 2020 2021 2022

Algemeen (geen looptijd)
Aanvulling subsidie Huizer museum 3.290,00€                                 6.786,00€    
Afrekening  Huizer museum 2020 -3.345,00€   
Afrekening  Huizer museum 2021 vaststelling in 2022 ?
Ondersteuning Huizer Botters 50.000,00€                               50.000,00€  
Afrekening Huizen Botter ondersteuning 2020 3.705,00€    
Afrekening Huizen Botter ondersteuning 2021 vaststelling 
in 2022 ?

Kwijtschelding huur en pacht gemeentelijke accomodaties 
cultuursector (zoals de Smederij, de Gooische Fotoschool, 
Toneelvereniging Ontwaakt, Prinses Irene en De Boerdij/'t 
Spant). Zowel 2020 als 2021. 16.438,64€                               38.524,00€  
Aangepaste 4 mei viering in 2021 6.000,00€    

Moet nog beoordeeld worden:
Huizer Museum aanvraag coronaondersteuning 2022 37.000,00€   

Beleidsregels ondersteuning lokale culturele infrastructuur 
Huizen' (2020 en eerste helft 2021)

Winterguard the Pride 2.153,78€                                 
Toneelvereniging Ontwaakt 5.750,00€                                 
Popkoor Njoy 3.453,92€                                 
Bolletje Rolletje Kindertoneel 3.198,76€                                 
Prinses Irene 6.429,70€                                 
Stichting Gosepa 2.959,19€                                 
Kunstenaar Iwan Mijatovic 7.500,00€                                 
Roamers Productions 7.461,00€                                 
Eddy Koopman VOF (kunstenaarsduo) 3.147,55€                                 

Deelverordening 'subsidies restbedrag coronacultuurgelden' 
(heden tot 31 mei 2022)

Loopt nog tot 31 mei, en moeten nog beoordeeld 
worden. Tot nu toe binnen (18/5):
Winterguard the Pride 10.000,00€   
The Ramblers 6.125,00€     
The Moclas Singers 2.579,00€     
Stichting Historische Canon 4.708,75€     
Atelier/galerie Voorbaan 10.000,00€   
Atelierroute 6.650,00€     
Laresz / Huizen Got Talent 9.225,00€     
Monika Lier (lespraktijk dwarsfluit) 2.059,00€     
Botterstichting 10.070,00€   
Bruisend Evenementen 4.980,00€     

Deelverordening 'subsidie ondersteuning lokale culturele 
infrastructuur II' (Voor tweede deel 2021 en eerste deel 2022: 
tot 1 oktober 2022. Voor tweede deel 2022: tot 1 maart 2023) Ligt voor aan de raad


