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Een incidentele subsidie verlenen van € 5.000,- ten behoeve van de van 26 t/m 30 maart 2019 door de Stichting 
Eindeloos Theaterwerk Huizen te organiseren Theaterroute in Huizen. 
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Toelichting: 
Aanleiding 
In een mail van 11 december 2018 wordt u door de Stichting Eindeloos Theaterwerk Huizen om een 
incidentele subsidie van € 7.500,-,- gevraagd ten behoeve van een op 26 t/m 30 maart 2019 in 
Huizen te organiseren Theaterroute. Deze route gaat dan voor de 3® keer plaatsvinden. 

Kaders 
Algemene subsidieverordening Huizen 2010 

Argumentatie 
De bedoeling van de initiatiefnemers is om op de genoemde data op 10 historische plaatsen in Huizen 
intieme verwonderende en wervelende voorstellingen te geven. 

Het project moet bijdragen aan het versterken van het imago van Huizen voor bewoners en 
bezoekers. In een uitgebreide toelichting wordt het doel nader beschreven en wat men wil gaan doen. 
Het gehele programma wordt gebaseerd op waargebeurde sagen, verhalen en legenden uit de rijke 
historie van het eeuwenoude Huizen. Op de navolgende locaties zullen de verschillende 
theatervoorstellingen gespeeld worden: 

Huizer Museum 
Theater De Boerderij, Hellingstraat 
De Botterwerf, Havenstraat 
Siersma Wijnadvies 
De Rokerij 
De Krachtcentrale 
Plus nog vier nog vast te stellen locaties 

Het gaat om maximaal 200 deelnemers per avond. In totaal dus maximaal 1000 deelnemers. Op de 
vrijdagmiddag wordt er een kinderversie van de route als pilot voor 7® en 8®'® groepers van de dr. 
Maria Montessorischool georganiseerd. 

U wordt verder kortheidshalve verwezen naar de uitgebreide toelichting. U wordt verzocht om een 
incidentele subsidie van € 7.500,-

Stimulering van kunst en cultuur (uitingen) is een belangrijk uitgangspunt in het gemeentelijk 
cultuurbeleid. Via incidentele subsidies kunnen culturele activiteiten en samenwerking tussen culturele 
organisaties gestimuleerd worden. 

De activiteit vindt voor de 3e keer in Huizen plaats en laat zien dat opnieuw met diverse andere 
partijen samengewerkt wordt om een stimulerend en vernieuwend en tegelijk ook boeiend 
programma, gebaseerd op de historie van Huizen, voor het voetlicht te brengen. Dit voldoet aan het 
uitgangspunt van de gemeente om deze activiteiten incidenteel te ondersteunen. 

De Theaterroutes in april 2017 en maart 2018 waren succesvol. Daarom gaat de Stichting de activiteit 
in 2019 opnieuw verder uitbreiden. In 2019 gaat het om 5 avonden en is er voor de groepen 7 en 8 
een kinderversie van de Theaterroute. De uitbreiding van de activiteiten leidt tot een verzoek om een 
hogere subsidie dan de in 2017 en 2018 toegekende subsidie van € 5.000,--. Overigens werd voor 
2018 ook een subsidiebedrag van € 7.500,- verzocht. U heeft dat niet gehonoreerd. 

Het subsidieverzoek voldoet aan het gestelde voorwaarden in artikel 1.9. van de subsidieverordening 
over subsidiabele activiteiten/prestaties. 

De ingediende begroting laat zien dat ook diverse andere partijen/bedrijven een (sponsor)bijdrage 
beschikbaar stellen, dan wel in natura bijdragen om de theaterroute mogelijk te maken. 

Zie voor nota: vervolgvel 20-2-2019/2019 theaterroute, advies.docx 



Zaak- en documentnummer: Z.082574 / D.855493

Ontvangstdatum:  - Verzenddatum:

Gemeente Huizen - 3 -
-vervolgblad-

In artikel 3.1. van de subsidieverordening is opgenomen dat een subsidieverzoek twee maanden vóór 
het tijdstip van uitvoering ingediend moet zijn. Dat is hier het geval. 

Het subsidieverzoek kan in elk geval ook nu als subsidiabel aangemerkt worden. De Stichting kiest er 
voor om de activiteit in 2019 verder uit te breiden. Dat is op zich een goede zaak. Het betekent echter 
niet dat tot verstrekking van een hogere subsidie moet worden besloten. Een incidentele subsidie van 
€ 5.000,- voor de activiteit in 2019 moet voldoende zijn om de activiteit te kunnen laten plaatsvinden. 
De gewenste uitbreiding van activiteiten zal de Stichting zelf moeten bekostigen uit sponsoring en 
bijdragen van derden. 

De Stichting zal worden meegedeeld dat, indien zij in 2020 opnieuw een Theaterroute gaat 
organiseren, dat dan vóór 1 maart 2019 een subsidieverzoek daartoe ingediend moet worden. Dat 
verzoek zal daarna op de lijst van wensen voor 2020 worden geplaatst. De gemeenteraad zal daarna 
bij de vaststelling van de begroting besluiten of er financiële middelen voor 2020 beschikbaar worden 
gesteld. 

Een incidentele subsidie voor 2019 wordt bepaald op € 5.000,-. Vaststelling van de subsidie vindt 
plaats na ontvangst van de afrekening en het inhoudelijk verslag. 

Alternatieven 
Geen subsidie verlenen. 

Financiën 
Dekking voor de incidentele subsidie kan gevonden worden in de post "Bijdrage stimulering kunst en 
cultuur 2019 (kostenplaats 5802100). 

Bijlagen 
Subsidieverzoek van 11 december 2018 

Maatschappelijk beleid 
Ontwikkeling, 

H.G.M. van Andel 
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