
   

 

Motie (M17) 
Raadsvoorstel: Programmabegroting 2019 

Agendapunt: 5 

Onderwerp: Gesprek financiën RTV Meppel 

De raad van de gemeente Meppel in vergadering bijeen op 8 en 9 november, gehoord de 

beraadslaging. 

 

Constaterende dat: 

 Het voortbestaan van RTV Meppel verder onder druk is komen te staan, omdat 

NDC de overeenkomst zoals die met Boom Nieuwsmedia bestond niet heeft 

overgenomen.  

 Door de voorzitter van RTV Meppel is aangegeven dat hun begroting een goed 

beeld geeft van de financiële situatie en deze als zorgelijk typeert. 

 Het voortbestaan van RTV Meppel van groot belang is, omdat: 

o RTV Meppel de gemeenschapszin binnen Meppel versterkt door aandacht te 

besteden aan alle stromingen binnen de gemeente zoals politiek, 

verenigingen, inwonersinitiatieven, vrijwilligers, sport en kerk.  

o De omroep volledig functioneert op (120) vrijwilligers die op hoog niveau 

goed werk leveren.  

o De natuurlijke habitat van RTV Meppel de gemeente Meppel is 

 De basissubsidie die RTV Meppel elk jaar van de gemeente Meppel ontvangt,  

gebaseerd is op het richtbedrag per huishouden. Dit is ongeveer €22.000 en is in 

de begroting 2019 verwerkt. RTV Meppel heeft hiervoor €36.000 gevraagd; 

  

Overwegende dat: 

 In het coalitieakkoord is vastgelegd dat de coalitie hecht aan het behoud van de 

lokale journalistiek en hierover in gesprek gaat met RTV Meppel; 

 De huidige middelen onvoldoende zijn om op het gewenste minimale niveau te 

functioneren; 

 De kosten van RTV Meppel de afgelopen jaren met meer dan 100% zijn 

toegenomen bij een gelijkblijvende publieke bijdrage; 

 Het bedrag uit de publieke bijdrage vastgesteld werd in een tijd dat er vrijwel 

alleen radio uitzendingen waren. 

  

Roept het college op om:  

 In gesprek te gaan met RTV Meppel om te komen tot een goed onderbouwd 

financieel plan om het (vrijwilligers-)werk / voortbestaan van RTV Meppel voor de 

komende jaren te kunnen garanderen. En om hierbij in ieder geval de volgende 

onderwerpen te betrekken: 

o Mogelijkheden lokale (waaronder o.a. cultuurplatform) en provinciale 

fondswerving en eigen budgetten (RTV Meppel) voor communicatie en PR. 

 De raad voor 1 februari 2019 over de uitkomsten van het gesprek na afstemming 

met RTV Meppel te infomeren. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

SteM, Elisabeth Bakkenes.  VVD, Frank Perquin  PvdA, Jolida Voetelink 

 

D66, Jeannet Bos 
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