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Aan
mevrouw I. Koene
van fractie GewoonDordt

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 17 januari 2023
Ons kenmerk 2023-0002404
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake RTV Dordrecht

Geachte mevrouw Koene,

Bij brief van december 2022, bij ons ingekomen op 20 december 2022, heeft u
op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens
fractie GewoonDordt vragen gesteld inzake RTV Dordrecht.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Bent u het met ons eens dat voor de bewaking van de lokale democratie
het van wezenlijk belang is dat we een goed functionerende lokale 
omroep hebben met zowel kwalitatief goede TV als radio en wat is hier 
volgens het college voor nodig

Antwoord Ja, wij onderstrepen dat een sterke onafhankelijke omroep nodig is ter 
controle van het gemeentebestuur en het informeren van de inwoners 
door feiten te controleren en te duiden. Dat is de reden waarom in 2019 
extra subsidie beschikt is voor innovatie en ontwikkeling én in 2022 voor
de overbrugging naar de landelijke Regeling Professionalisering Lokale 
Publieke Media. In 2016 heeft de lokale omroep van de gemeente 
Dordrecht in het kader van de bezuinigingen de opdracht gekregen zich 
met name te focussen op TV en de inzet van Social Media. Hier is in de 
bezetting van de redactie, de programmering, actualiteit en nieuwe 'look
en feel' door RTV Dordrecht op in gezet. Hier zijn ook goede resultaten 
op behaald. 
Radio is binnen de huidige programmering geen groei-item (ook landelijk
niet), wat niet betekent dat radio niet kwalitatief moet worden 
uitgevoerd.
Voor een goede uitvoering van de lokale omroep zijn nodig:
- Goede bekwame bezetting op redactie/eindredactie;
- Op de hoogte zijn van en inspelen op actuele thema's binnen de stad; 

hierbij speelt het programmabeleid bepalende orgaan (pbo) bestaande
uit vertegenwoordigers/afgevaardigden van de belangrijkste in de 
gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en
geestelijke stromingen een belangrijke rol.

Vraag 2. a. Is u bekend of RTV Dordrecht een subsidie heeft aangevraagd voor 
bevordering van de professionalisering, zo ja of ze die hebben 
gekregen en voor welke periode die geldt?

b. is u bekend of er voor de gemeente Dordrecht een 
samenwerkingsverband is geweest dat hier een aanvraag voor heeft 
ingediend? Hoe verhoudt het advies van de gemeenteraad aan het 
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Commissariaat voor de Media zich hiertoe?
https://www.svdj.nl/nieuws/svdj-opent-nieuwe-regeling-voor-
professionaliseringlokale-omroepen/

Antwoord a. Ja, RTV Dordrecht heeft een aanvraag voor deze subsidie ingediend 
voor 2023. Deze is afgewezen. 

b. Er is geen samenwerkingsverband geweest die een aanvraag heeft 
ingediend.
RTV Dordrecht is conform het advies van de gemeenteraad 
aangewezen als licentiehouder voor de periode september 2022 t/m 
september 2027 voor Dordrecht. Toekomstgericht zal RTV Dordrecht 
nadere samenwerking gaan zoeken binnen de zeven steden van onze
regio. Dit is één van de voorwaarden om in aanmerking te kunnen 
komen voor de landelijke Regeling Professionalisering Lokale Publieke
Media Instellingen.

Vraag 3. Wat vindt u vervolgens van onze stelling dat hierdoor het advies dat is 
afgegeven door de gemeenteraad niet zorgvuldig tot stand is gekomen?

Antwoord Wij zijn het niet eens met die stelling. De afweging van de ingediende 
aanvragen van RTV Dordrecht en Via Cultura heeft plaatsgevonden 
conform de voorwaarden van het Commissariaat voor de Media en de 
Mediawet.

Vraag 4. Welke stappen heeft het college al gezet om de samenwerking tussen 
RTV Dordrecht en ViaCultura te bevorderen en wat heeft dit in de 
onderlinge samenwerking en afstemming opgeleverd?

Antwoord Op 3 november jl. heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met 
Via Cultura, waarin een toelichting is gegeven op de minimale 
samenwerking tussen beide partijen. Eenzelfde gesprek met 
RTV Dordrecht heeft vervolgens plaatsgevonden. In het gesprek op 
21 december 2022 met beide partijen is geïnventariseerd hoe de 
samenwerking in de komende periode weer opgepakt gaat worden. 
Taken en verantwoordelijkheden over en weer zijn afgestemd. De eerste
stappen worden gezet waarbij Via Cultura een aantal pilots voor 
programmering zal voorleggen aan RTV Dordrecht op basis waarvan 
verdere invulling wordt bepaald. Beide partijen staan open voor 
samenwerking en zijn bereid stappen te zetten. De afspraken worden 
schriftelijk vast gelegd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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