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Onderwerp

Extra subsidie DTV

Advies
1.

De lokale omroep van gemeente Maashorst (DTV) incidenteel een subsidie van €100.000,beschikbaar te stellen en deze eenmalige extra subsidie van 77K wordt middels een

begrotingswijziging meegenomen in het bestedings- en dekkingsplan 2022 van de gemeente
Maashorst.

Inleiding

Op 4 november jl. heeft de gemeenteraad Uden een initiatiefvoorstel aangenomen om voor 2022

incidenteel €100.000,- subsidie beschikbaar te stellen voor de bekostiging van de publieke lokale
omroep(en) in gemeente Maashorst.

Het Commissariaat voor de media heeft de aanvraag voor de nieuwe lokale omroep voor gemeente
Maashorst uitgeschreven. De verwachting is dat de vergunning voor de komende vijf jaar rond de
zomer van 2022 wordt verstrekt.

Dit heeft tot gevolg dat de lokale omroepen DTV en Landerd TV geen bekostiging ontvangen vanuit de
gemeente; totdat een fusie van die omroepen en een nieuwe licentie afgerond zijn. Een nieuwe

subsidie kan dus pas rond de zomer worden verstrekt. Daarmee komt de continuïteit van de lokale
omroepen onder grote druk te staan.

Vooruitlopend op het besluit van het Commissariaat verstrekken wij de subsidie alvast aan DTV
Maashorst, een samengaan van DTV Uden en Landerd TV. De subsidie bestaat uit de wettelijke
bekostigingsplicht van circa €23.000,- (al opgenomen in de begroting) en een aanvulling van
€77.000,-.

De gemeenteraad heeft via een amendement tijdens de behandeling van de begroting in 2020 besloten
om de subsidie aan de lokale omroep voor de jaren 2020 en 2021 te verhogen tot 100.000 euro. Tot

het moment dat de raad van de nieuwe gemeente Maashorst op uitnodiging van het Commissariaat van
de Media een keuze heeft gemaakt aan welke omroep de licentie van de nieuwe gemeente toegewezen
wordt, blijft DTV de lokale omroep van de voormalige gemeente Uden. Deze omroep dient daarom tot
die tijd in staat gesteld te worden om de afspraken met de gemeenteraad van Uden over het
functioneren als lokale omroep en daaruit voortvloeiende verplichtingen na te komen.

Beoogd effect
Waarborgen continuïteit lokale omroep gemeente Maashorst.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Argumenten

1.1. Waarborgen continuïteit lokale omroep en onafhankelijke nieuwsgaring

Als de subsidie niet wordt verstrekt, dan komt de continuïteit van de omroep in gevaar. De subsidie is
nodig om de bedrijfsvoering voort te zetten.

1.2. Provincie akkoord

De provincie heeft ingestemd met het verstrekken van de subsidie.

Kanttekeningen
Geen

Financiën

Deze eenmalige extra subsidie van 77K wordt middels een begrotingswijziging meegenomen in het
bestedings- en dekkingsplan 2022 van de gemeente Maashorst.

Afstemming gemeente Landerd
Is gebeurd.

Participatie

Niet van toepassing.

Communicatie
DTV wordt na het besluit van de gemeenteraad op de hoogte gebracht.
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Vervolg

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Bijlagen

Vul het onderwerp in van de bijlage gevolgd door het stuknummer.
Uden, 23 november 2021

Burgemeester en wethouders van Uden
de interim secretaris

de burgemeester

R.S.M. Heintjes

drs. H.A.G. Hellegers
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