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Toezeggingen lokale media

Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief informeer ik u over drie toezeggingen die betrekking hebben op lokale media.
Toezegging T18/176: opleidingsinstituut lokale media
Wethouder Jaeger zegt toe: in het voorjaar 2019 met een verkenning te komen over de mogelijkheden voor
de vestiging van een opleidingsinstituut voor lokale media.
Uit gesprekken met Stichting NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroep) blijkt dat de behoefte aan
opleiding bij lokale omroepen beperkt is, zelfs als dit laagdrempelig wordt aangeboden. De NLPO ziet
vooralsnog geen ruimte voor een opleiding bovenop de reeds bestaande opleidingen waaronder School
voor de journalistiek, etc. Online cursussen bijvoorbeeld slaan niet aan.
We onderzoeken nu of er behoefte is aan een serie expert-workshops, gericht op vrijwilligers die actief
zijn bij een van de Nederlandse lokale omroepen. We zetten in op een pilot tijdens de Dutch Media Week
in 2020, waarbij we een actieve rol voor de lokale omroepen uit de regio in gedachten hebben.
Afhankelijk van de belangstelling voor deze serie workshops kunnen we deze jaarlijks laten terugkeren.
Toezegging T18/203: overleg Ziggo m.b.t. inzet budget Regionaal Media Centrum
Wethouder Jaeger zegt toe in overleg te treden met Ziggo om te overleggen over meer flexibiliteit bij het
besteden van het budget van € 375.000,Hierover vindt voor het eind van de zomer overleg met Ziggo plaats.
Toezegging T18/204: integrale aanpak lokale media
Wethouder Jaeger zegt toe, toe te zien op een integrale aanpak als het gaat om de ondersteuning van de
lokale media en versnippering van initiatieven te voorkomen.
Dit kwartaal vinden meerdere overleggen plaats met lokale mediapartijen, waaronder NH Gooi,
NH Nieuws, GooiTV, Enter Media, De Radiofabriek en Radio100Jaar. Een aantal van deze partijen werkt
inmiddels samen. Doel van de overleggen is het onderzoeken van mogelijke nieuwe initiatieven en het
stimuleren van samenwerking met het doel de lokale media te versterken.
Ik ga ervan uit u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Toezeggingen T18/176, T18/203 en
T18/204 zijn hiermee afgedaan.
Hoogachtend,
M.W. Jaeger
Wethouder Media

