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Geachte leden van de raad,

Tijdens de raadsvergadering van 9 meijl. heeft u de motie 'onderzoek (regionaal) mediafonds'
aangenomen, waarin u ons college verzoekt de mogelijkheden te onderzoeken voor
ondersteuning van de lokale en regionale media in de vorm van een onafhankelijk mediafonds en
u tevens verzoekt om uw raad vóór de begrotingsbehandeling de uitkomsten van dit onderzoek te
presenteren.

De basis van een onderzoek naar nut en noodzaak van een Roosendaals / regionaal mediafonds
is het maken van een inventarisatie van hetgeen de gemeente op dit vlak al doet en wat er voor
potentiële geinteresseerden in de regio aan instrumentarium beschikbaar is.

ln beginsel handelt de gemeente Roosendaal conform landelijke richtlijnen als het gaat om de

ondersteuning van een lokale omroep. Het betreft de structurele ondersteuning van
omroepstichting ZuidWest. Die ontvangt jaarlijks zo'n 48.000 euro voor de uitvoering van een

basisvoorziening in de lokale berichtgeving. Zoals wij u eerder al hebben gemeld hebben wij

recent omroepstichting ZuidWest nog eens een extra financiële bijdrage toegezegd van 75.000
euro in de vorm van communicatieopdrachten, samen met de gemeenten Woensdrecht en

Bergen op Zoom. Hiermee denken we de continuTteit van streekomroep ZuidWest te kunnen

waarborgen en bieden we de stichting een solide basis voor de uitvoering van de journalistieke

taken.

Daarnaast zijn er meerdere initiatieven die als doel hebben de lokale en regionale media te

ondersteunen. Zo is er landelijk het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ). Dit fonds
richt zich met meerdere subsidieregelingen en programma's op het ondersteunen van de lokale

en regionale journalistiek. Het SVDJ is daarbij meer dan alleen een fonds. Het is ook een

vraagbaak voor alle soorten media, zet in op kennisdeling en helpt bestaande media mee te

bewegen in een veranderend medialandschap. Voor het jaar 2020 is wederom een bedrag van

2,7 miljoen euro beschikbaar voor het opzetten of versterken van mediaorganisaties die

onderzoeksjournalistiek bedrijven.

Naast het SVDJ is de Provincie Noord-Brabant onlangs een eigen mediafonds gestart. Dit fonds
moet zich onder meer richten op blijvende verbetering van de lokale journalistiek. Daarbij moet er
meer ruimte komen voor onderzoeksjournalistiek. De aanvragen worden beoordeeld door
onafhankelijke experts op het gebied van onderzoeksjournalistiek. Gelijktijdig wordt een quick-

scan gemaakt van het brede aanbod van lokale journalistiek en de behoefte aan lokaal nieuws in

Brabant.



Naast de genoemde fondsen is er nog de Werkplaats FHJ van de Fontys Hogeschool voor de
Journalistiek. Deze Werkplaats biedt jonge onderzoeksjournalisten de mogelijkheid om,
bijvoorbeeld in samenwerking met studenten, onderzoek te verrichten in ruil voor gastcolleges,

lesmateriaal en dergelijke. Een koppeling aan het onderwijs, bedoeld om de positie van lokale
journalistiek te versterken.

Op landelijk niveau spelen nog actuele ontwikkelingen bij de NPO. Het kabinet stuurt erop dat
landelijke, regionale en lokale omroepen meer moeten gaan samenwerken. De Minister voor
Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media liet in junijl. weten die nauwere samenwerking zo
belangrijk te vinden dat hij de komende twee jaar 15 miljoen euro beschikbaar stelt om zo de
lokale journalistiek professioneler te maken.

Net als u hecht ook ons college aan de aanwezigheid van lokale, goed geïnformeerde,
kwalitatieve media. Met bovenstaande ontwikkelingen en regelingen voorhanden én in aantocht,
zien wij als college op dit moment er echter geen meerwaarde in om een eigen lokaal dan wel
regionaal mediafonds op te tuigen. Wij achten het zinvoller om de ontwikkelingen op de voet te
volgen en te leren van de ervaringen van bijvoorbeeld het provinciale fonds.

Wij gaan ervan uit u voor dit moment voldoende te hebben geÏnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

namens

de bu wethouder Cultuur,

mr. J.M.L. Niederer T. ïheunis


