Bijdrage Beleidskader lokale omroep
Voorzitter
Het college stelt voor om de ‘Lokale omroep’ aan te merken als nieuw beleid.
En dekking van maximaal € 40.000, - te zoeken in de begroting bij de perspectiefnota 2020.
Dit voor de aanvullende bijdrage van de gemeente Oosterhout voor de lokale omroep.
In een tijd dat er tekorten zijn en bezuinigd moet worden kun je de vraag stellen, is het wel
verantwoord om een dusdanig bedrag uit te trekken voor een lokale omroep?
Staat dit wel in verhouding tot de behoefte aan een lokale omroep?
Uiteraard is dat ook de vraag die Gemeentebelangen aan zichzelf gesteld heeft.
Het standpunt dat Gemeentebelangen had in oktober 2018 is ongewijzigd. Steun aan een lokale
omroep is volgens Gemeentebelangen verantwoord.
Een lokale omroep voorziet nog steeds in behoefte om plaatselijk nieuws, en gebeurtenissen, te
communiceren via tv, radio en overige media zoals Facebook, Twitter, YouTube en Instagram.
Hierbij is het niet alleen de vraag of er behoefte is aan nieuwsvoorziening, maar op welke wijze deze
gepresenteerd wordt.
Voor de oudere is de radio, tv en de kabelkrant nog steeds het medium.
De jongere doelgroepen daarentegen willen de actualiteit tot zich nemen wanneer het voor hen het
beste uitkomt.
De nieuwe media moet in deze niet als concurrent gezien worden maar als welkome aanvulling die
volop kansen biedt voor de lokale omroep.
Samenwerking met andere partijen is hierbij wel noodzakelijk.
In oktober 2018 heeft de raad een motie van Groen Links en Gemeentebelangen aangenomen,
waarin het college verzocht werd, om voor de zomervakantie 2019 met een beleidskader te komen.
Met dit beleidskader is het mogelijk de geldaanvrage die bovenop de wettelijke bekostiging komen te
toetsen.
De wethouder, beleidsmedewerkers en de ORTS zijn hiermee voortvarend aan de slag gegaan,
waarbij ook de raad in betrokken is.
Dit heeft geleid tot een duidelijk Beleidskader lokale omroep met 5 belangrijke hoofdlijnen.
Te weten de,
1. Wettelijke eisen
2. Kwaliteit van de geboden programma's
3. Welke kanalen worden gebruikt
4. Kwaliteit bedrijfsvoering
5. Kwaliteit financiële huishouding
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Het toetsen van een aanvraag van een lokale omroep biedt met het beleidskader de mogelijkheid,
tot een duidelijke en transparante afweging, en hiermee uiteindelijk een afweging over de
doelmatige inzet van gemeentelijke middelen.
Over de keuze om nu al het geld beschikbaar te stellen kan Gemeentebelangen kort zijn.
Met de wettelijke bekostiging is het onmogelijk een lokale omroep in stand te houden.
Tot zover.
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