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Voorstel 
 

1. De deelverordening ‘subsidie ondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen II’ 
vaststellen (bijlage 1). 

2. Vooruitlopend op de resultaatbestemming jaarrekening 2021 de resterende coronamiddelen 
cultuur € 296.544 beschikbaar stellen voor 2022. 

 
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 
Aanleiding 
In 2021 konden culturele organisaties (niet zijnde de Bibliotheek, het Huizer Museum, de 
Botterstichting en de Theater de Boerderij; zij konden apart een verzoek indienen) en culturele 
zelfstandigen gebruik maken van de ‘Beleidsregels subsidie ondersteuning lokale culturele 
infrastructuur Huizen 2020 – 2021’. Voor deze beleidsregels heeft de gemeente het bedrag van 
€149.390 (afgerond naar €150.000) dat zij in mei 2021 van het Rijk heeft ontvangen ingezet. 
Culturele organisaties en zelfstandigen konden hiervoor een subsidieaanvraag indienen voor het 
exploitatietekort over 2020 en eerste helft 2021 (voor zover deze door de coronamaatregelen is 
veroorzaakt) en voor kosten voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Omdat de het coronavirus 
langer aanhoudt dan de eerste helft van 2021 en in 2022 ook nog effect heeft op culturele 
organisaties en zelfstandigen, ligt nu deze deelverordening aan u voor. 
   
 
 
 

 



Argumentatie 
1. Het college heeft besloten om ook voor de tweede helft van 2021, eerste helft van 2022 en 
tweede helft van 2022 een regeling te treffen voor hen die vanwege corona een exploitatietekort 
hebben. De aanvragen voor de tweede helft van 2021 en eerste helft 2022 dienen uiterlijk 1 oktober 
2022 te zijn ingediend. De aanvragen voor de tweede helft van 2022 dienen uiterlijk 1 maart 2023 te 
zijn ingediend. Dit exploitatietekort wordt afgezet tegen 2019, toen er nog geen corona heerste. Per 
half jaar kan er een maximum bedrag van €5.000 worden aangevraagd. Er is deze keer gekozen 
voor een deelverordening en geen beleidsregels, omdat deze juridisch sterker zijn. De bevoegdheid 
om een dergelijke verordening vast te stellen berust bij u als raad. 
 
Daarnaast is er ook voor gekozen om deze keer geen vergoeding voor kosten van continuïteit van 
de bedrijfsvoering op te nemen in de regeling, omdat deze in principe ook door werken in het 
exploitatietekort. Het college heeft besloten om een bedrag van €135.000 als subsidieplafond te 
nemen voor deze deelverordening. Mocht dit bedrag niet toereikend genoeg blijken, dan het college 
besluiten om het subsidieplafond te verhogen vanuit de coronacultuur middelen die over zijn uit 
2020 en 2021. 
 
 2. Zoals u via de jaarrekening 2020 heeft kunnen vernemen, is er een bedrag van €196.364 
 aan coronagelden meegenomen naar 2021. In 2020 heeft de Botterstichting en het Huizer 
 Museum hier ondersteuning uit gekregen, mede is de huur en pacht van gemeentelijke 
accommodaties die door culturele organisaties worden gehuurd kwijtgescholden. Dit is ook 
 in 2021 gebeurd. Ook zijn in 2021 de extra kosten die de 4 mei viering heeft moeten treffen 
 i.v.m. corona hieruit bekostigd. 
 
In mei 2021 heeft de gemeente het bedrag van €149.390 ontvangen van het Rijk, dit bedrag(naar 
boven afgerond naar €150.000) is ingezet voor de eerder genoemde beleidsregels ‘subsidie lokale 
infrastructuur Huizen 2020 – 2021’. Naar aanleiding van het restbedrag van € 107.336 van deze 
regeling is de motie ‘coronagelden cultuur’ ingediend. Daar heeft u de deelverordening ‘subsidies 
restbedrag coronacultuurgelden lokale cultuursector’ voor vastgesteld. 
 
In september 2021 heeft de gemeente een bedrag van €106.363 ontvangen van het Rijk, hierover 
bent u in de stukken van de Begrotingsraad eind oktober geïnformeerd. In december 2021, heeft de 
gemeente wederom geld ontvangen, dit keer een bedrag van €88.151. Hierover heeft u eind 
februari een brief van het ministerie van OCW ontvangen. 
 
In totaal is er vanuit 2020 en 2021 een bedrag van € 296.544 over, waarvan nu €135.000 wordt 
ingezet voor de voorliggende deelverordening. Dan resteert er een bedrag van €161.544. Dit zal 
beschikbaar worden gehouden voor het geval de grote vier instellingen (wederom) een beroep op 
coronaondersteuning doen (zij zijn om die reden uitgesloten van voorliggende regeling, net zoals zij 
dat ook waren van de ‘Beleidsregels subsidie ondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen 
2020 – 2021’). Zo heeft op het moment van schrijven het Huizer Museum een verzoek voor 
coronaondersteuning ingediend. Ook wordt het beschikbaar gehouden voor eventueel andere 
corona gerelateerde problemen als die zich voor doen in de culture sector in Huizen in 2022.  
   
Kortom: het budget wordt beschikbaar gehouden waar het voor bedoeld is, namelijk het overeind 
houden van de culturele infrastructuur. Halverwege 2023 zal de balans worden opgemaakt.  
 
Geheimhouding 
Niet van toepassing 
 
 



Alternatieven 
De deelverordening niet vaststellen en daarmee geen coronaondersteuning bieden aan de culturele 
sector van Huizen. 

 
Uitvoering inspraak en participatieverordening 
Niet van toepassing 

 
Beslistermijn 
Zo spoedig mogelijk. Zodra het besluit in werking treedt kunnen culturele organisaties en makers 
een subsidieaanvraag indienen.  
 
Financiële paragraaf 
Vooruitlopend op de resultaatbestemming jaarrekening 2021 wordt aan u voorgesteld om de 
resterende coronamiddelen cultuur € 296.544 beschikbaar te stellen voor 2022 op de stelpost 
coronamiddelen cultuur. Hierdoor zal het bedrag van € 135.000 beschikbaar komen voor de 
uitvoering van deze verordening.  
 
Overige Raadsinformatie 
 
Bevoegdheid 
Artikel 147, lid 1 Gemeentewet 
 
Collegeprogramma 
Niet van toepassing 
 
Begroting 
Programma 4 sociale infrastructuur. 
 
Eerdere besluiten 
Collegebesluit  ‘Beleidsregels subsidie ondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen 2020 – 
2021’ 
 
Voorgeschreven procedure 
Niet van toepassing 
 
Kader- en beleidsnota’s 
- Algemene Subsidieverordening Huizen 2019. 
- Algemene wet Bestuursrecht. 
 
Evaluatie 
Niet van toepassing 

 
Bijlagen 
1. Deelverordening ‘subsidie ondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen II’. 
2. Aanvraagformulier deelverordening ‘subsidie ondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen 
II’. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
De secretaris De burgemeester 

 
 
 
 
Advies raadscommissie 
 
[in te vullen door raadsgriffier] 
 


