
Aan de leden van de gemeenteraad van gemeente Stichtse Vecht, 

Maarssen 16 februari 2015, 

Geachte leden van de Raad, 

 

1. Gevraagde besluitvorming 

De stichting RTV Stichtse Vecht verzoekt de gemeenteraad jaarlijks structureel € 54.000 vrij te maken 

voor de publieke lokale omroep boven op de €1,30 per huishouden die de stichting tot op heden 

krijgt toegekend.  Dit extra bedrag is nodig om de ambitie van onze stichting waar te maken, zoals die 

is weergegeven in het businessplan ‘Reflectie en Ambitie’ van 28 januari 2014 (zie bijlage).  

2. Achtergrond  

Begin 2014 hebben wij onze plannen toegelicht in de gemeenteraad. Destijds werd ons plan met veel 

complimenten van alle partijen onderschreven. De financiering van het plan is doorgeschoven naar 

de nieuwe gemeenteraad, ofwel naar de huidige gemeenteraad. Tot onze teleurstelling is de 

financiering niet opgenomen in het raadsprogramma. November 2014 hebben wij in de raad hierover 

onze teleurstelling uitgesproken. De wethouder Henk van Rhee heeft toen aangegeven dat er 

middelen waren gevonden om dit gat te dichten. Hiervan is echter tot op heden niets  gebleken. Het 

enige voorstel dat er tot op heden is gedaan, is om RTV Stichtse Vecht opdrachten te gunnen met de 

afdeling communicatie als opdrachtgever. Dit laatste staat bijna haaks op ons businessplan. Wij zijn 

dus weer terug bij het begin. 

3. Motivatie  

Vanzelfsprekend zijn alle argumenten om de extra gelden toe te kennen in ons businessplan 

beschreven, toch wil ik op deze plek de belangrijkste argumenten nog eens op een rij zetten. 

a. RTV Stichtse Vecht wil onafhankelijk en niet commercieel gedreven de inwoners op de 

hoogte houden van wat er gaande is in onze gemeente. Dit doen wij door alle bestaande en 

nieuwe -zoals social media- kanalen te benutten en alle inwoners, groepen en verenigingen 

de mogelijkheid geven zelf nieuws te produceren.  

b. RTV Stichtse Vecht heeft tot op een heden een gemiddeld bereik via het platform 

rtvstichtsevecht.nl van 1200 bezoekers gemiddeld per dag. In 2014 is dit platform 255 

duizend keer bezocht met een pageview van bijna 800 duizend artikelen. 

c. RTV Stichtse Vecht heeft de financiën nodig om naast de vaste lasten ook op onkostenbasis 

vrijwilligers te kunnen betalen voor technische diensten, journalistieke inbreng, de contacten 

met verenigingen en andere doelgroepen te onderhouden en om adverteerders aan ons te 

binden. Alleen op deze wijze kunnen wij de continuïteit en kwaliteit waarmaken die vanaf 

2013 hebben laten zien. 

d. RTV Stichtse Vecht werkt samen met de collega-mediapartners (VAR, RTV Utrecht, buur-

omroepen zoals RTV9 Nieuwegein, De Bilt etc.) in deze regio en zijn bereid tot samenwerking 

met elke  commerciële instelling, want wij willen geen concurrent zijn, maar willen diensten 

verlenen die niet zijn waar te maken met commerciële middelen.  

e. De rol van de gemeente verandert en daar hoort een professionele lokale publieke omroep 

bij om inwoners onafhankelijk te informeren (klik hier voor het artikel van  

binnenlandsbestuur.nl) . RTV Stichtse Vecht heeft deze rol opgepakt. De afgelopen periode 

hebben we ook laten zien dat steeds meer verenigingen ons platform hiervoor benutten. 

http://www.rtvstichtsevecht.nl/
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/nederlanders-verstoken-van-nieuws-over-lokaal.9462680.lynkx
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/nederlanders-verstoken-van-nieuws-over-lokaal.9462680.lynkx


 

4. Misverstanden en een dilemma 

In de RaadsInformatieBrief (RIB #9) zijn in onze ogen misverstanden ontstaan 

die wij bij deze recht willen zetten. 

a. Wij hebben niet toegezegd dat wij met een nieuw businessplan 

komen en al zeker niet in april 2015. Als de raad ons de extra 

gevraagde gelden niet toekent, zullen wij ons wel gaan beraden op onze toekomst.  

b. Er is tot op heden geen enkele inkoop geweest van zendtijd en plannen daartoe zijn ons niet 

bekend. 

c. Het produceren van promotiefilms achten wij geen kerntaak van een publieke lokale 

omroep. 

d. Pas in het gesprek van 9 februari 2015 met wethouder Vital van der Horst is huisvesting in de 

bibliotheek aangeboden. Daarvoor is ons geen enkel alternatief aanbod gedaan. 

e. Het ontruimen van het pand van de Gaslaan is nooit een discussiepunt geweest van de 

stichting RTV Stichtse Vecht en B&W. Wel dat er een duidelijke visie moet zijn over de lokale 

omroep en dat daar een locatie bij past om dit te realiseren. Indien de gemeenteraad met 

B&W van mening is dat €1,30 per huishouden genoeg is voor de RTV Stichtse Vecht dan is de 

vraag (zie ook punt a) of nog de vraag of RTV Stichtse Vecht een huisvesting nodig heeft.  

Het dilemma van ons verzoek is dat niet iedere wethouder en niet ieder raadslid zit te wachten op 

een kritische media. Deze is wellicht niet altijd even prettig maar draagt juist bij aan de transparantie 

en betrouwbaarheid van lokale democratie. Door het steeds meer wegvallen van lokale media is het 

levend houden van lokale democratie in belang aan het teruglopen (Klik hier voor artikel 'lokale 

media, waakhond van de lokale democratie'). 

4. Oproep! 

Laat Stichtse Vecht de met veel passie opgezette lokale media-instelling behouden en er een groot 

succes van maken. Cijfers tonen aan dat bewoners het platform weten te vinden. Het is nu een zaak 

om dit verder - en vooral samen- te gaan uitbouwen.  

In de raadsvergadering van 3 maart 2015 kunnen wij al uw resterende vragen beantwoorden en 

vertrouwen wij op een democratisch besluit die niet alleen is gebaseerd op aan aantallen maar ook 

op democratisch besef.  Het is nu aan de gemeenteraad! 

 

 

Met Vriendelijke groeten, 

 

Namens de stichting RTV Stichtse Vecht, 

 

Sjors van Eijl 

voorzitter 

http://www.persinnovatie.nl/12124/nl/voorlopige-resultaten-waakhond-in-de-regio
http://www.persinnovatie.nl/12124/nl/voorlopige-resultaten-waakhond-in-de-regio

