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Motie honoreren verzoek Theaterroute subsidie in kader van Wensen nieuw beleid

De gemeenteraad van Huizen, in vergadering bijeen op 1 juli 2021;

gelet op het bepaalde in artikel 44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en overige
werkzaamheden van de raad;

gelezen het voorstel van het college onder agendapunt 9 met betrekking tot “wensen nieuw beleid”;

overwegende dat:
. in het overzicht wensen nieuw beleid 2022 door het college geadviseerd wordt het verzoek van

Eindeloos Theaterwerk om een structurele subsidie van € 15.000 per jaar voor de uitvoering van
de theaterroute niet te honoreren vanwege het ontbreken van de benodigde financiële
middelen;

. kunst en cultuur een bewezen positieve bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van mensen;

. de Theaterroute in Huizen sinds enige jaren een succesvol en gewaardeerd jaarlijks evenement is
dat vele bezoekers trekt, zowel van binnen Huizen als ook van buiten Huizen;

. de theaterroute zich daardoor in de loop van de jaren ontwikkeld heeft tot een cultureel
kernevenement;

. de Theaterroute een wezenlijke en onmisbare bijdrage levert aan de invulling van de jaarlijkse
activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in Huizen;

. de Theaterroute tevens een educatieve functie vervuld met het onderdeel Kindertheaterroute,
wat een onderdeel vormt van het lesplan voor (basis)scholen in Huizen;

. aan de organisatie van de Theaterroute vele vrijwilligers met groot enthousiasme hun bijdrage
leveren aan het tot stand komen van het evenement;

. de gemeenteraad met de vaststelling van de “Cultuurnota 2020-2023; verbindend en verrassend
eigen” juist ook stimulans heeft willen geven aan kunst- en cultuurleven in Huizen

draagt het college op:
1. uiterlijk in de begrotingsraadsvergadering van 28 oktober a.s. een voorstel voor te leggen voor de

toekenning van een incidentele subsidie van € 15.000 voor de uitvoering van de theaterroute in
2022,

2. uiterlijk bij de begrotingsraad 2022, na overleg met de betrokken organisaties, voorstellen te
doen voor de toekenning van een structurele jaarlijkse subsidie van € 15.000 voor de uitvoering
van de theaterroute, op basis van “oud beleid voor nieuw beleid”, zodat de raad uit hoofde van
zijn budgetrecht op basis daarvan met het oog op de besluitvorming een afweging en keuze kan
maken;

en gaat over tot de orde van de dag.
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