
 
Motie Gemeentelijke bijdrage aan RTV Stichtse Vecht 
 
De Raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 31 maart 2015, 
 
Gehoord en gelezen: 

- de oorspronkelijke motie ingebracht in de raad van 3 maart jl.; 
- de discussie in de commissie Sociaal Domein van 17 maart jl.; 
- de naar aanleiding daarvan ontvangen input van verschillende fracties. 

 
Overwegende: 

- dat de lokale omroep de continuïteit, de kwaliteit en het waarmaken van de in 
het businessplan beschreven ambitie -op dit moment- niet kan garanderen met 
het normbedrag rijksvergoeding alleen; 

- dat de raad het belangrijk vindt dat de derde gemeente in de provincie Utrecht 
beschikt over een lokale omroep; 

- dat een door de gemeente verstrekte aanvullende subsidie, om dit doel te 
bereiken, onmisbaar blijkt; 

- dat deze aanvullende incidentele subsidie ertoe moet leiden dat RTV Stichtse 
Vecht na deze periode zelf zoveel commerciële activiteiten heeft ontplooid dat 
een aanvullende gemeentelijke subsidie niet meer aan de orde is; 

- de politiek heeft aangegeven belang te hechten aan prestatieafspraken met 
RTV Stichtse Vecht; 

- dat een voorwaarde is dat er na 1 jaar een evaluatie plaatsvindt op basis 
waarvan wordt besloten over een aanvullende (tijdelijke) subsidies voor het 
tweede jaar; 

- deze evaluatie na 1 jaar (gevoedt door output o.b.v. een set van vast te stellen 
prestatie indicatoren) zal antwoord moeten geven op de volgende vragen: 
1) Wat is er gedaan met de extra middelen en wat heeft dit de inwoners van     
Stichtse Vecht opgeleverd (de toegevoegde waarde)? 
2) Wat is het bereik geweest van de activiteiten die RTV Stichtse Vecht 
ontplooit (bereik radio, tv, internet/ platform e.d.)? 
3) In hoeverre is RTV Stichtse Vecht erin geslaagd om eigen middelen te 
genereren?; 

- dat de vrijwilligers van RTV Stichtse Vecht bij voorkeur een afspiegeling vormen 
van de maatschappij, maar waarbij in ieder geval zoveel mogelijk kernen van 
Stichtse Vecht vertegenwoordigt worden; 

- financiering kan plaatsvinden middels verschuivingen binnen het 
communicatiebudget. 

 
Roept het college op: 

- RTV Stichtse Vecht in principe voor de periode van twee jaar, te weten van 1 
juli 2015 tot 1 juli 2016 en van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017, jaarlijks een 
aanvullende incidentele gemeentelijke subsidie te verschaffen van  
€ 37.427,00. 

- deze extra middelen ter beschikking te stellen onder de volgende prestatie 
indicatoren 
 
1. Wat is er gedaan met de extra middelen / de toegevoegde waarde? 
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Extra activiteiten ten opzichte van een reguliere lokale omroep (het plus 
pakket): waar bestaat dat uit; wat heeft RTV Stichtse Vecht gedaan met de 
extra middelen; wat heeft dit de gemeenschap Stichtse Vecht opgeleverd? 
Afspraken over actualiteit van het nieuws (in kader van generen nieuws). 
 

2. Bereik en waardering van de activiteiten van RTV Stichtse Vecht  
 
Het gaat hierbij om het bereik van het platform / de website (aantal 
bezoekers, aantal deelnemende instellingen cq. verenigingen aan het 
platform), bereik op social media, aantal luisteraars, aantal inwoners dat TV 
kijkt e.d. Hoe waarderen de bezoekers van de website, de luisteraars en de 
TV-kijkers de producten van RTV Stichtse Vecht? 
 

3. Genereren eigen middelen 
 
RTV Stichtse Vecht verplicht zich om eigen middelen te generen; inzicht in 
het realiseren van deze doelstelling en de activiteiten die RTV Stichtse 
Vecht hiervoor heeft ondernomen. 
 

4. Organisatie 
 
RTV Stichtse Vecht spant zich in om vrijwilligers aan zich te binden vanuit 
de verschillende kernen binnen Stichtse Vecht. 

 
- Deze overeenkomst uiterlijk vóór eind mei 2015 af te sluiten en ter kennisname 

aan de raad te sturen, zodat de raad de mogelijkheid nog heeft de 
overeenkomst uiterlijk in de commissie en/of raad van juni te agenderen. 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Loenen, 31 maart 2015 
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Toelichting 
 
In de raad van 3 maart jl. heeft RTV Stichtse Vecht (hierna RTV SV) in “Met de raad 
aan tafel” uiteengezet dat zij een ambitie heeft die is vastgelegd in het rapport 
“Reflectie en Ambitie”. In februari 2014 is dit stuk besproken en is besloten om 
besluitvorming over de verkiezingen heen te tillen. Het bestuur van RTV SV heeft 
aangegeven de huidige vorm van informatieverstrekking via radio, TV en niet in de 
laatste plaats het “Platform” onder druk staat, omdat met de huidige financiële 
middelen de ambities in voornoemd rapport niet te verwezenlijken zijn. 
 
Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van Maarssen 2000 een motie ingediend met 
in het kort als strekking “voor de periode van twee jaar, een aanvullende incidentele 
gemeentelijke subsidie te verschaffen ter hoogte van het normbedrag rijkssubsidie (in 
2015 € 37.427,00)”. Het beschikbaar stellen van deze extra subsidie was aan een 
aantal voorwaarden verbonden. In een korte schorsing, tijdens de behandeling van dit 
agendapunt , kwam naar voren dat een aantal partijen zeer sympathiek tegenover de 
motie stond, maar dat zij een behandeling in een commissie noodzakelijk achtte om 
tot een afgewogen oordeel te komen. Het niet tegemoetkomen aan het verzoek tot 
een commissiebehandeling zou dan sowieso leiden tot een tegenstem op de motie. 
De fractie van Maarssen heeft daarna de motie ingetrokken en hebben samen met 
een vertegenwoordiger van D66 en ondersteund door de griffie de 
commissiebehandeling voorbereid. 
 
Het bleek dat er behoefte was aan een nadere omschrijving van de prestatie 
indicatoren die met de verstrekking van een subsidie gepaard zouden moeten gaan. 
 
De fractie van Maarssen 2000 heeft partijen uitgenodigd om hun wensen op dit gebied 
op te sturen, zodat daar in de nieuw op te stellen motie rekening mee gehouden kon 
worden. De fractie van de PvdA heeft hier het op gereageerd op een manier waar ook 
de woordvoerders van D66, Stichtse Vecht Beweegt, Lokaal Liberaal, Groen Links en 
Maarssen 2000 zich in kunnen vinden. De fractie CU/SGP wilde wat meer SMART 
geformuleerde normwaarden genoemd zien. 
 
Om de financieringsmogelijkheden te vergemakkelijken stellen wij ook voor om de 
periode van 2 jaar te laten lopen van 1 juli 2015 tot 1 juli 2017. Daardoor is er in 2015 
een bedrag beschikbaar te stellen van €18,713,50 en kan er voor de aanvullende 
gemeentelijke bijdragen in 2016 en 2017 ruimte gevonden worden in de reguliere 
begroting. 
 
Verder is het van belang dat RTV Stichtse Vecht zorgt voor een actuele (het 
Businessplan is al meer dan een jaar oud) en gedetailleerde begroting. 
 
Zoveel mogelijk tegemoetkomend aan ieders inbreng heeft dit geleidt tot de 
bijgevoegde motie. 
 
Maarssen, 31 maart 2015 
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