Invullen door de griffier
voor tegen opmerkingen
paraaf

Motie vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp:

Stichting streekomroep West-Friesland

Agendapunt:

D.2 Moties vreemd aan de orde van de dag

Ingediend door: P. Koning (Progressief West-Friesland)
De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 22 februari 2018;
Gelet op artikel 35 van het Reglement van orde voor de raad van de gemeente Medemblik 2016;
Constaterende dat:
 er eerder tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 februari 2018 is geadviseerd aan het
commissariaat van de media, dat stichting Streekomroep West-Friesland aangewezen kan
worden als lokaal publieke media instelling voor de gemeente, Drechterland, Enkhuizen,
Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec;
 er per huishouden een bedrag van 1,19 euro is begroot;
 dit voldoet aan het in 2017 afgesproken bedrag.
In het raadsvoorstel de navolgende beoogde resultaten worden genoemd:
 een omroep die naar vermogen voldoet aan het ideaalbeeld dat geschetst wordt in het
vernieuwingsconvenant Gemeenten-Lokale Omroepen 2015-2018.
 een goed functionerende streekomroep die een toereikend media-aanbod verzorgt voor alle
deelnemende gemeenten.
 een omroep die door bundeling van krachten beter dan de drie voormalige kleine omroepen
afzonderlijk, in staat is de rol op zich te nemen van waakhond van de democratie.
 een streekomroep met aandacht voor alle stads- en dorpskernen in de regio
Overwegende dat:

er nu reeds geluiden zijn dan er betaald personeel in dienst zou moeten zijn, om de
werkzaamheden op een professionele wijze uit te voeren;

wij een streekomroep wensen die professioneel en bereikbaar is voor alle huishoudens
binnen de boven genoemde gemeenten;

bovenstaande beoogde resultaten veel gevraagd is van de nu staande organisatie;

een goede streekomroep de kwaliteit van de uitzendingen van onze gemeenteraad ten
goede zal komen;
Draagt het college op:
1. samen met de hierboven genoemde gemeenten in overleg te treden met streekomroep
West-Friesland (SSW);
2. samen constructief te kijken naar de wensen die SSW heeft;
3. met een voorstel terug komen naar de gemeenteraden;
4. de noodzakelijke aanpassingen te financieren door een (structurele) verhoging van de 1,19
euro per huishouden;
5. deze verhoging uiteraard in alle aangesloten gemeenten toepassen.
Ingediend door:
………………………
P. Koning
Progressief West-Friesland

