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De rapportage en nu verder…

Uit gesprekken met betrokkenen:

• Het enthousiasme voor het versterken van de lokale journalistiek is groot;

• De rol van de gemeente is precair in een publiek-privaat werkveld;

• Lokale journalistiek moet onafhankelijk zijn;

• De bereidheid om samen te werken is er,  maar vraagt om gelijkwaardig 

partnerschap;

• Verdiepende journalistiek vraagt om een solide basis.
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Advies: 
Start bij versterking lokale omroep
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Dat…

• Zorgt voor een stevigere basisinfrastructuur;

• Sluit aan bij de wettelijke taak die de gemeente heeft;

• Biedt de omroep de ruimte om te professionaliseren;

• Maakt de omroep tot meer gelijkwaardige samenwerkingspartner.



Gemeentelijke taak: wat mag en moet de 
gemeente?
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Gemeente dient te bekostigen zodanig dat een Lokaal Toereikend Media Aanbod 

gerealiseerd kan worden.



Lokaal Toereikend Media Aanbod
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• Gericht op de omgeving van mensen;

• Voor iedereen bereikbaar en vindbaar;

• Onafhankelijk en draagt bij aan de lokale democratie;

• Beschikbaar op alle relevante platforms (tenminste lineair en digitaal);

• Minimaal vijf dagen per week nieuws op alle kanalen;

• 24/7 redactioneel bereikbaar bij calamiteiten;

• Professionele bedrijfsvoering;

• Optimale kruisbestuiving tussen professionals en vrijwilligers.



Bekostigingsplicht gemeente

7-9-2021

• Er is geen wettelijk bedrag gekoppeld aan de bekostigingsplicht;

• Er is een normbedrag van € 1,39 per huishouden opgenomen in het 

gemeentefonds.

=> Dat is niet voldoende volgens experts



Kanttekeningen bij huidige situatie
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De norm van Lokaal Toereikend Media Aanbod is in alle gemeenten gelijk, maar 

het beschikbare bedrag verschilt sterk per gemeente doordat het gebaseerd is 

op de grootte van een gemeente.

In Woerden betekent dat voor RPL Woerden bijvoorbeeld dat het met de huidige 

financiering moeilijk is te voldoen aan die ‘optimale kruisbestuiving tussen 

professionals en vrijwilligers’. 



Experts adviseren hogere bijdrage
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Ondermeer de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO), de 

VNG, de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur adviseren 

een hogere bijdrage voor de lokale omroep. 

Er is geen eenduidig advies.



Concreet advies
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• Verhoog de bijdrage van € 1,39 per huishouden naar € 1,39 per inwoner.

• In totaal komt dat ongeveer uit op een verhoging van € 45.000,- per jaar.

• Vraag RPL Woerden daarbij om met een plan van aanpak te komen gericht op 

professionalisering (conform de norm LTMA) en versterking van de kwaliteit 

van de journalistiek. 

• Daarbij is het advies aan RPL om lokale media experts te betrekken, 

bijvoorbeeld in een adviescommissie. 



Onderzoeksjournalistiek
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Indien de raad toch onderzoeksjournalistiek lokaal wil faciliteren, dan zouden de 

mogelijkheden voor een fonds concreet uitgewerkt moeten worden. 

Aandachtspunten:

• Onderzoeksjournalistiek brengt aanzienlijke kosten met zich mee.

• Een solide basisinfrastructuur blijft een voorwaarde.

• Borg de continuïteit van een fonds.

• Borg onafhankelijkheid en kwaliteit.

• Zoek een vorm die ‘fair’ is voor publieke en private partijen. 

• Maak gebruik van andere fondsen landelijk en provinciaal.



Bespreekpunten
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• Wat zijn de wensen binnen de raad voor het vervolg?

• Op welke termijn?

• Onder welke voorwaarden?


