
RAADSINFORMATIEBRIEF 
18R.00688 

Van college van burgemeester en wethouders 

Datum 13 november 2018 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Becht 

Portefeuille(s) : Cultuur-/ Mediabeleid 

Contactpersoon : C. Stuart 

Tel.nr. : 8835 

E-mailadres : stuart.c@woerden.nl 

Onderwerp: 

structurele subsidie RPL/FM 2018-2022 

Kennisnemen van: 

» aanpassing subsidie RPL/FM conform rijksbijdragen en richtlijn VNG 

» de financiële tegemoetkoming om ontstane achterstand te compenseren 
» incidentele bijdrage aan de inrichting nieuwe studio in PiusX 

Inleiding: 

Onlangs stelde u technische vragen over de subsidieafspraken met RPL/FM naar aanleiding van de 
programmabegroting 2019. RPL/FM en het college waren op dat moment al met elkaar in overleg om de 
structurele subsidie in evenwicht te krijgen met de huidige kostenstructuur, omdat RPL/FM had aangegeven 
dat de bestaande subsidie niet langer toereikend is. Met deze raadsinformatiebrief informeert het college u 
welke maatregelen zij binnen haar bevoegdheid neemt om niet alleen invulling te geven aan haar wettelijke 
taak, maar om de wederzijdse belangen van goede toegang tot onafhankelijke informatie voor haar 
inwoners te borgen voor de toekomst. 

Kernboodschap: 

Het college past de structurele subsidie van RPL/FM aan voor de periode 2018-2022, conform de richtlijn 
van de VNG en in lijn met de rijksbijdragen die de gemeente hiervoor ontvangt via de algemene uitkering. 
De structurele subsidie komt daarmee op C28.570,-. De subsidie van 2018 wordt tot dit bedrag aangevuld. 
Dit bedrag was lager vastgesteld (en daarna een aantal jaren niet meer geïndexeerd) onder het gesternte 
van ombuigingen in het kader van een 'sterke samenleving, slanke overheid'. 

Aanleiding voor een aanpassing is het feit dat de kosten door stijging van de vaste lasten (zoals gebruik 
mediaHUB), aantoonbaar hoger zijn dan de inkomsten (vast subsidiebedrag en reclame-inkomsten). De 
gekozen methodiek neemt de VNG-richtlijn als basis (Cl,28 per huishouden), geeft rekenschap van de 
woningbouwambities van dit college en daarmee de toename van het aantal huishoudens in de komende 
jaren en draagt bovendien bij aan de compensatie van een geprognosticeerd tekort in 2018. 
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Tot slot ontvangt RPL/FM een incidentele bijdrage aan de inrichting van de nieuwe studio in het PiusX-
gebouw. Hiertoe was al een voorziening ter waarde van 5000,- getroffen dooreen budgetoverheveling 
vanuit 2017.Deze aanpassingen worden gedaan middels ombuigingen binnen de bestaande begroting door 
het budget Mediabeleid aan te vullen vanuit het budget cultuurbeleid . Met bovenstaande maatregelen 
ontstaat duidelijkheid en continu ïteit voor alle partijen voor de duur van deze ambtstermijn. Het betekent dat 
de gezamenlijke wettelijke verantwoordelijkheid voor de lokale omroep voor de toekomst op orde is. 

Financiën: 

RPL/FM 

Rijksbijdrage 2018 27.195,-

Beschikt 2018: 26.005,-

structurele subsidie 2018-2022 
(peiljaar 2022, conform 
rijksbijdrage en richtlijn VNG, incl. 
woningbouwprognose 250/jaar) 

28.570,-

Structurele Correctie miv2018 

Incidenteel Begrotingstekort 
RPL/FM 2018 
(toename kosten zendmast, 
tegenvallende inkomsten uit 
reclame) 

28.570,¬
26.005,-

Ten laste van cultuur 2.565,¬

6000,-
Overmaat aqv peiliaar '22 4.485,-

Ten laste van cultuur 1.515,-

Totaal cultuur: 4.080,-
(FCL 65300013/ ECL 42020) 

Vervolg: 

Deze wijziging zal op gebruikelijke wijze worden verwerkt in de begroting 2018 en volgende jaren 

Bijlagen: n.v.t. 

De secretaris, 

drs. M.H.J. van 
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