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Onderwerp RegionaaI Mediafonds?

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyctus?

Brief van het cottege over Omroepstichting

ZuidWest

Beleidsterrein Cuttuur/Communicatie

Portefeuittehouder wethouder Theunis

Schriftelijke vraag

Op weg naar een Regionaal Mediafonds?

Als gemeente hebben we belang bij goed geïnformeerde inwoners, ondernemers, organisaties en

partners. Media spelen hier vaak een intermediaire rol in en worden van oudsher gezien als de

waakhond van de democratie. De gemeente heeft daarom belang bij een goed geinformeerde

onafhankeliike pers, die helder en kritisch informeert over college- en raadsbesluiten, het
gemeentelijke beleid en uitvoering van projecten.

Tegelijkertijd zien we dat media toe moeten naar een ander verdienmodel. Het huidige model van

adverteerders en abonnees staat sterk onder druk en past niet goed meer bij de behoefte van de

huidige consumenten die overal gratis nieuws vandaan halen en waarvan slechts een deel bereid is te
betalen voor achtergrondartikelen en onderzoeksjournalistiek. En dat moet dan ook van hoge

kwaliteit zijn. Redacties staan onder druk van bezuinigingen en kunnen daardoor te weinig tijd
besteden aan onderzoeksjournalistiek en verdieping.

Er is wellicht niet zo zeer meer behoefte aan meer media, maar vooral aan meer kwaliteit in de zin

van onderzoeksjournalistiek, achtergrondartikelen, factchecking, verbreding van de doelgroep en

onderwerpen. Wellicht in de vorm van een Regionaal Mediafonds, wat wij als PvdA graag zien dat dit
wordt onderzocht.

Naast voornoemde ontwikkelingen hebben de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom en

Woensdrecht een directe relatie met omroepstichting ZuidWest als de zendgemachtigde namens deze

gemeenten.

Tegen deze achtergrond hebben wij kennis kunnen nemen van uw brief namens Roosendaal, Bergen

op Zoom en Woensdrecht, waarin u aangeeft de omroepstichting ZuidWest financieel extra te
ondersteunen in ruil voor extra communicatie opdrachten.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. ls met uw steun een duurzame toekomst voor de omroepstichting ZuidWest verzekerd, dus ook
na 2019? Graag een toelichting op het door u verrichte onderzoek en de gemaakte afspraken.

2. Welke concrete communicatie opdrachten ontvangt de omroepstichting ZuidWest?

3. ls deze handelswijze niet in strijd met de Wet Markt en Overheid en lopen andere media híerdoor
opdrachten nu niet mis? Graag een toelichting.

4. Bent u bereid om een onderzoek te laten uitvoeren naar de volgende punten?

a. de inhoudelijke rol van de media in Roosendaal, zoals die van politieke waakhond; en naar

de actuele ontwikkelingen van de lokale media.



b. de mogelijkheden te onderzoeken voor ondersteuning van de lokale media in de breedste
zin: bíjvoorbeeld het scenario van een lokaal mediafonds zoals dat in Leiden geTnitieerd

is.

' Hierbij een analyse te maken van de voor- en nadelen van de verschillende
scenario's.

' Bij het onderzoek de kwantiteit en kwaliteit van de berichtgeving over onze
gemeente te inventariseren en hoe dit zich verhoudt tot andere ongeveer even
grootte gemeenten?

. Hierbij scenario's te schetsen die de onafhankelijkheid van de lokale media
waarborgen en nieuwe media initiatieven stimuleren. En de media te betrekken
bij de ontwikkeling van de scenario's.

' De gemeenteraad in 201.9 de uitkomsten van dit onderzoek te presenteren;

Alvast dank voor uw antwoorden.

MichaelYap, PvdA

Wij beantwoorden de vragen als volgt:

L ls met uw steun een duurzame toekomst voor de omroepstichting ZuidWest verzekerd, dus ook
na 20L9? Graag een toelichting op het door u verrichte onderzoek en de gemaakte afspraken.
Voor het oplossen van de finonciële knelpunten heeft omroepstichting ZuidWest eind 2078 een
oontol scenorio's opgesteld. Op bosis von deze scenorio's hebben de drie gemeenten besloten een
extro bijdrage te verstrekken. De verwochting is dat omroepstichting ZuidWest hiermee een
gezonde exploitotie zonder extro gemeentelijke financiële ondersteuning kan inrichten.

2. Welke concrete communicatie opdrachten ontvangt de omroepstichting ZuidWest?
De opdrøchtenportefeuille voor komend jaor wordt nog vormgegeven.

3. ls deze handelswijze niet in strijd met de Wet Markt en Overheid en lopen andere media hierdoor
opdrachten nu niet mis? Graag een toelichting.
Nee, de gemeente Roosendoal hoeft opdrachten tot een bedrog van € 50.000,- niet meervoudig
oon te besteden. Andere media lopen geen opdrachten mis. ln alle gevallen zal worden bezien of
amroepstichting ZuidWest de beste portner is om een communicatieopdrocht uit te voeren.

4. Bent u bereid om een onderzoek te laten uitvoeren naar de volgende punten?
a. de inhoudelijke rol van de media in Roosendaal, zoals die van politieke waakhond; en naar

de actuele ontwikkelingen van de lokale media.
b. de mogelijkheden te onderzoeken voor ondersteuning van de lokale media in de breedste

zin: bijvoorbeeld het scenario van een lokaal mediafonds zoals dat in Leiden geïnitieerd
is.

. Hierbij een analyse te maken van de voor- en nadelen van de verschillende
scenario's.

' Bij het onderzoek de kwantiteit en kwaliteit van de berichtgeving over onze
gemeente te inventariseren en hoe dit zich verhoudt tot andere ongeveer even
grootte gemeenten?

' Hierbij scenario's te schetsen die de onafhankelijkheid van de lokale media
waarborgen en nieuwe media initiatieven stimuleren. En de media te betrekken
bij de ontwikkeling van de scenario's.

' De gemeenteraad in 2019 de uitkomsten van dit onderzoek te presenteren;



Wij onderschrijve:n het betong van ook lokate mtedia. tndien de rood dit wenst kan er'onderzoek
uitgevòerd worden naar de rol van de media in Roosendool en de mogelijkhedeñ voor
ondersteuning van de lokale media.

Hoogachten d

Namens lege van burgemeester en wethouders,

Mr. J L. Niederer,
Burgemeester

Dr. A.A.B. Theunis,
Wethouder




