
 

 

  
 
 
 

 

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 47 

Reglement van Orde 
 
 
Kenmerk van de vraag : 21-15 
Datum indienen vraag : 4 mei 2021 
Naam vraagsteller : Dhr. R. van der Wal (CDA) 
Portefeuillehouder : Dhr. M. de Haan 
Ambtenaar : Dhr. H. Veldhuizen 
Datum akkoord college :  
Zaaknummer :  

 
 

Underwerp 
Basisbekostiging lokale omroepen 
 
Op 4 mei 2021 heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld over basisbekostiging lokale omroepen.  
Hieronder vindt u de vragen en de reactie van het college:  
 
Ynlieding 
Op 4 mei 2021 ontvingen wij een mail van onze lokale omroep RTV NOF waarin men hun zorgen 
uitte over de financiering op lange termijn. 
We hebben kunnen lezen dat in de afgelopen jaren een flinke professionele organisatie is 
neergezet. Ondanks een in hun ogen wankele financiële basis om onafhankelijk nieuws te kunnen 
brengen en verslaglegging te doen.  
Dat we met RTV NOF na hun fusie met Kanaal30 een mediaspeler van formaat hebben hoeft geen 
uitleg. Wat wel uitleg behoeft is de reactie van ons college. Met name de reactie die gaat om de 
hulpvraag die RTV NOF, een organisatie die voor een groot deel op vrijwilligers draait, stelde om 
te helpen bij een lobby omtrent de basisbekostiging van de lokale omroepen. 
 
Fragen 
1. Is ons college het met ons eens dat je initiatieven van onderop moet faciliteren daar waar 

mogelijk? 

2. Is het college het met ons eens dat dit in zekere zin geldt voor initiatieven waarbij de 

gemeente niet direct wordt gevraagd om financiële ondersteuning maar waar de gemeente 

wellicht een steun in de rug is voor een vrijwilligersorganisatie? 

3. Klopt het dat vanuit de gemeente is geantwoord niet mee te werken aan het versturen van 

een brief naar het Ministerie van OCW m.b.t. het verzoek om (een deel) basisbekostiging van 

de lokale omroepen vanuit het rijk te financieren? 

4. Zo ja, waarom niet? 

5. Bent u alsnog bereid dit verzoek van RTV NOF te heroverwegen?  

6. Kunt u een overzicht geven van de bijdrage aan de lokale omroepen over de afgelopen 4 jaar 

per inwoner, per huishouden zowel incidenteel als structureel met daarbij vermeld de 

adviesbedragen vanuit de VNG? 

 

Reaksje kolleezje 
1. Antwoord: Ja, het college is het hiermee eens. Initiatieven van onderop moeten, met oog 

voor de financiële situatie van de gemeente, worden gefaciliteerd.    

2. Antwoord: Ja, het college is het ermee eens dat de gemeente faciliteert waar dat kan.  



   

   
Side : 2 

 
 
 
 
3. Antwoord: Ja, we hebben gezegd niet mee te werken aan het versturen van een brief naar 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
4. Antwoord: De taken van de gemeente zijn in de loop der jaren aanzienlijk uitgebreid. 

Daarnaast betekent Corona een extra uitzetting van de gemeentelijke opgaven.  

 

De VNG adviseert jaarlijks een richtbedrag voor de basisbekostiging van lokale omroepen. In 2020 

was deze richtlijn een bedrag van € 1.34 per huishouden. In oktober vorig jaar heeft RTV NOF bij 

het college een verzoek ingediend om de jaarlijkse bekostiging te verhogen naar € 1.60 per 

huishouden. De subsidieaanvraag lag boven het door de VNG geadviseerde bedrag per huishouden 

van € 1.39 (voor 2021) en is daarom afgewezen. Wel heeft het college in samenspraak met de 

gemeenten Tytsjerksteradiel, Noardeast-Fryslân en Dantumadiel besloten om de basisbekostiging 

te verhogen naar het bedrag dat de VNG adviseert.  

 

Onlangs heeft RTV NOF een verzoek ingediend bij de gemeente om de basisbekostiging opnieuw te 

verhogen van € 1.39 per huishouden naar € 2.50 per inwoner. Wij bevinden ons niet in de financiële 

positie om aan dit verzoek te kunnen voldoen. Het college neemt verantwoordelijkheid voor de 

bijdrage, gebaseerd op het advies van de VNG.  

 
5. Antwoord: Wij zijn alsnog bereid om een brief te versturen naar het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap met het verzoek om de basisbekostiging voor lokale omroepen structureel 

te verhogen. Een afschrift van deze brief wordt na verzending ter kennisname naar de raad 

gestuurd en op de LIS geplaatst.  

   

6. Antwoord: 

 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, 
 
secretaris, 
 

dhr. mr. M.P. de Jong 
 

burgemeester, 
 

dhr. mr. O.F. Brouwer 

 

Jaartal Aantal 

huishoudens 

Basisbekostiging voor lokale 

omroep 

VNG advies per 

huishouden 

2018 11.963 € 12.500 € 1.26 

2019 11.960 € 12.700 € 1.28 

2020 11.988 € 12.700 € 1.34 

2021 11.987 € 16.663 € 1.39 


