
Motie subsidiëring evenement op Bevrijdingsdag

De raad van de gemeente Huizen,

in vergadering bijeen op 12 maart 2020,

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

overwegende dat:

• het jaar 2020 in teken staat van 75 jaar vrijheid;
• er een uitgebreid programma ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid is georganiseerd in

gemeente Huizen;
• in het kader van dat programma er in Huizen echter geen activiteiten plaatsvinden op

Bevrijdingsdag zelf;
• de Rotary Club Huizen Gooimeer samen met de Krachtcentrale op Bevrijdingsdag een

groot evenement wil organiseren om juist ook op die dag 75 jaar vrijheid te vieren;
• dit evenement een goede toevoeging is aan het bestaande activiteitenprogramma ter

gelegenheid van 75 jaar vrijheid;
• de organisatie van het evenement zelf zorgdraagt voor verwerving van het grootste

gedeelte van de inkomsten ter dekking van de kosten van het evenement, door middel
van een financiële bijdrage van de Krachtcentrale en opbrengsten uit de verkoop van
gegarandeerde zitplaatsen met een gezellige lunch;

• de Rotary Club Huizen Gooimeer echter ook een aanvraag heeft ingediend bij het college
voor een subsidie van € 2.500, die naar verwachting noodzakelijk is om het evenement
financieel geheel sluitend te krijgen;

• vanwege het maatschappelijk belang de gemeente al een subsidie heeft verleend voor
enkele activiteiten in het kader van het programma voor de viering van 75 jaar vrijheid;

• het daarom passend is om ook voor deze activiteit in het kader van 75 jaar vrijheid een
gemeentelijke subsidie te verlenen;

draagt het college op:

1. de aanvraag van de Rotary Club Huizen Gooimeer voor een subsidie van € 2.500 voor
een evenement op Bevrijdingsdag ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid te honoreren;



2. de subsidie ten laste te brengen van het budget nieuwe evenementen, welk budget
middels deze motie wordt verhoogd met € 2.500 ten laste van de voor de uitvoering van
het collegeprogramma geoormerkte middelen in de egalisatiereserve;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Dan ielle van Deutekom
(CDA Huizen)


