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Op 13 september 2022 heeft de raad ingestemd met het voorstel om een positief advies te geven 
aan het Commissariaat voor de Media voor het aanwijzen van RTV Dordrecht als lokale omroep voor 
de komende 5 jaar. Een van de argumenten die het college aandroeg voor het afwijzen van Via 
Cultura is het feit dat het beleidsplan is gericht op het zijn van streekomroep.  
 
Net voor de zomer heeft staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) in de Hoofdlijnenbrief Media 2022 
aangekondigd ruim € 11 miljoen beschikbaar te stellen om lokale publieke omroepen te 
ondersteunen in hun professionalisering en onafhankelijkheid. Ook krijgt de onderzoeksjournalistiek 
€ 2,4 miljoen extra om diepgravende journalistieke producties te kunnen maken en 
onderzoeksjournalisten op te leiden. De regeling Professionalisering lokale omroepen is hiervoor tot 
24 oktober opengesteld door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De regeling biedt de 
mogelijkheid voor zowel individuele lokale publieke media-instellingen om subsidie aan te vragen, als 
voor lokale publieke media-instellingen die via een samenwerkingsverband verdere 
professionalisering nastreven en gezamenlijk subsidie willen aanvragen. 
 

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? 

 
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? 
https://www.svdj.nl/nieuws/svdj-opent-nieuwe-regeling-voor-professionalisering-

 lokale-omroepen/ 
 
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 Commissariaat voor de Media zich hiertoe?  
 

 
3. Wat vindt u vervolgens van onze stelling dat hierdoor het advies dat is afgegeven door de 

gemeenteraad niet zorgvuldig tot stand is gekomen? 
 

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

 
Met vriendelijke groet, 
 
Irene Koene 
GewoonDordt 
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