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Amendement Havenconcert 2020

De raad van de gemeente Huizen

in vergadering bijeen op 31 oktober 2019,

gelet op het bepaalde in art. 147b van de Gemeentewet en art. 43 van het “Reglement van
orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad 2015”,

gelezen het voorstel d.d. 22 oktober 2019, nr. 2.6, betreffende “Programmabegroting 2020
en meerjarenraming 2021-2023”,

overwegende dat:

• het college in het overzicht van “Wensen nieuw beleid” (bijlage 5 bij voornoemd voorstel)
ten aanzien van wens 2020.3 betreffende het subsidieverzoek van de Stichting Huizer
Havendag om een verhoging van de subsidie voor 2020 met € 4.000, adviseert dit niet te
honoreren vanwege de financiële situatie van de gemeente en de noodzaak to
bezuinigingen;

• het college de raad in zijn vergadering van 4 juli ji. ten aanzien van deze wens nieuw
beleid een zelfde advies voorlegde;

• de raad naar aanleiding daarvan bij motie M2 in die vergadering het college het volgende
opdroeg:
o te onderzoeken of de incidentele subsidiërIng van het Havenconcert gedekt kan

worden ten laste van reeds beschikbare middelen, zoals bijvoorbeeld de reserve
toerisme, evenementen of nieuwe initiatieven;

o in nadrukkelijk overleg te treden met de Stichting Huizer Havendag om alle
(financiële) mogelijkheden te onderzoeken om de continuering van het Havenconcert
voor 2020 te realiseren;

o de raad hieroverin de begrotingsraadsvergadering van 31 oktobera.s. een voorstel
voor te leggen;

• het college zowel qua toelichting als advies thans een identiek voorstel voorlegt als in de
raad van 4juli ji., en dus uit niets blijkt of het college uitvoering heeft gegeven aan de
motie en wat het overleg met de stichting heeft opgeleverd;

• de raad uitdrukkelijk de wens (ook eerder kenbaar gemaakt) heeft om het Havenconcert
in 2020 doorgang te laten vinden wat, bij gebreke aan informatie over uitvoering van de
voornoemde motie, alleen kan door thans te besluiten tot honorering van de
subsidieaanvraag;

• vanwege de gewijzigde opzet het Havenconcert 2020 kan worden aangemerkt als nieuw
evenement;
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besluit:
aan beslispunt 5 van het voorstel over “Programmabegroting 2020 en meerjarenraming
2021-2023» toe te voegen: “. .met dien verstande, dat de aanvraag van de Stichting Huizer
Havendag voor een incidentele verhoging van de subsidie voor 2020 met €4.000 voor de
organisatie van een Havenconcert wordt gehonoreerd, en de hiermee gemoeide kosten ten
laste worden gebracht van het budget nieuwe evenementen”
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