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Inleiding
Eerder dit jaar heeft omroepstichting ZuidWest aangegeven in financiële problemen te zitten.
Met deze brief informeren wij u over de afspraken die zijn gemaakt met omroepstichting
ZuidWest om de continuïteit van hun dienstverlening te waarborgen.
Kernboodschap:
Omroepstichting ZuidWest in financiële problemen
Omroepstichting ZuidWest sluit 2018 af met een negatief resultaat. Het negatieve resultaat
wordt vooral veroorzaakt door een terugloop in advertentiekosten. Door een negatief eigen
vermogen en een liquiditeitstekort komt het voortbestaan van omroepstichting ZuidWest in
gevaar.
Gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Roosendaal trekken samen op
Medio 2018 heeft omroepstichting ZuidWest de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom
en Roosendaal benaderd om het gesprek aan te gaan over de toekomst van de
omroepstichting. De drie gemeenten hebben zowel bestuurlijk als ambtelijk gezamenlijk
opgetrokken.
Medialandschap is in verandering
In 2018 heeft omroepstichting ZuidWest het plan ‘De waakhond van de lokale democratie’
verspreid. Hierin worden de landelijke ontwikkelingen geschetst en de gevolgen daarvan voor
een lokale omroep. Zoals het er nu naar uitziet zal de positie van de lokale omroepen versterkt
worden door extra ondersteuning vanuit het Rijk. Omroepstichting ZuidWest speelt in op de
landelijke ontwikkelingen en past haar nieuwsvoorziening hierop aan met de budgetten.
Consequenties:
Gemeenten helpen eenmalig door extra opdrachten
Omroepstichting ZuidWest heeft aangegeven dat een eenmalige impuls van € 75.000,voldoende moet zijn om de continuïteit te waarborgen. Deze extra impuls kan gegeven
worden door (extra) communicatieopdrachten door omroepstichting ZuidWest uit te laten
voeren uit bestaande budgetten. De gemeenten zijn met omroepstichting ZuidWest
overeengekomen dat het een eenmalige extra impuls betreft en dat 2019 wordt gebruikt om
orde op zaken te stellen.
Burgemeester en wethouders van Woensdrecht,
de secretaris,
de burgemeester,
A.P.E. Baart MBA
drs J.J.C. Adriaansen
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