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Goedemorgen, 
 
Onderstaand worden de technische vragen van de heer A. Uysal (GroenLinks) beantwoord. 
 

• Wat geven we structureel uit aan subsidie aan RTV Dordt en wat is er afgelopen 5 jaar daarnaast 
incidenteel uitgegeven aan RTV Dordt? 
In onderstaand schema worden de reguliere subsidies en eventuele incidentele beschikking 
inzichtelijk gemaakt: 
 

Jaartal Reguliere 
begrotingssubsidie 

Eénmalige beschikkingen Totale subsidie 

2019 226.000,- Innovatiesubsidie 
38.690,- 

264.690,- 

2020 230.000,- - 230.000,- 

2021 234.485,- Coronasteun 
15.000,- 

249.485,- 

2022 238.776,- Overbrugging naar 
landelijke regeling 
100.000,- 

338.776,- 

2023 254.774,- Overbrugging naar 
landelijke regeling 
150.000,- 
---------------------------- 
Verhuiskosten 
Maximaal 50.000,- 

454.774,- 

 
 

• Zijn er destijds voorwaarden verbonden aan deze (incidentele) subsidies? Welke afspraken zijn er 
toen gemaakt?  
Innovatiesubsidie 2019 
De subsidie is verstrekt om de moderniseringsopdracht binnen RTV Dordt te realiseren. Hierbij is 
onderstaande bepaald:  
- 50% investeren in technische faciliteiten en verbetering van systemen w.o. het  
  gebruiksvriendelijke maken van de website, een vernieuwde app en Instagram account 
- 50% inhuren en borgen van multi-mediaspecialisme die RTV Dordt kan helpen bij het  
  ontwikkelen en realiseren van een content- en publicatiestrategie. 
 
Coronasteun 2021 
De verstrekte subsidie voorzag in een tekort dat door corona was ontstaan. 
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Datum 2 juni 2021 

De redenen (willekeurige volgorde) waarom een beroep op de beleidsregel COVID 19 werd 
gedaan:  
1- RTV Dordrecht heeft haar prestatieafspraken grotendeels uitgevoerd; 
2- Heeft bezuinigd waar dit mogelijk was; 
3- Conform afspraak heeft RTV Dordrecht gerapporteerd over de liquiditeitspositie van RTV 

Dordrecht in de loop van 2021; 
4- RTV Dordrecht heeft geen aanspraak kunnen maken op steun vanuit de Provincie en/of 

gemeentelijke steun; 
5- Het College streeft ernaar de bestaande lokale culturele infrastructuur overeind te houden. 

RTV Dordrecht maakt onderdeel uit van de cultuurtaart die in de Cultuurnota 2020 – 2024 
De Kracht van Cultuur wordt vormgegeven en dus van de culturele infrastructuur. Daarnaast 
is in beleid opgenomen dat de gemeente Dordrecht haar inwoners goed wil informeren om 
zo participatie te vergroten en de lokale democratie te versterken. 

 
Aanvullende subsidie 2022 Overbrugging naar landelijke regeling 
In de reguliere beschikking zijn afspraken gemaakt over meetbare resultaten 
(naamsbekendheid, bereik van verschillende media en waardering) en de hoeveelheden actuele 
content binnen de verschillende media. 
De incidentele middelen waren met name bestemt om RTV in staat te stellen om de 
professionaliseringslag die zij door deelname aan de Pilot van het Stimuleringsfonds voor de 
Journalistiek hadden gerealiseerd op niveau te houden zodat RTV een goede aanvraag zou 
kunnen indienen voor de landelijke Regeling 'Professionalisering Lokale Media-Instellingen'. RTV 
Dordrecht heeft haar aanvraag voor de landelijke Regeling conform voorwaarden en op tijd 
ingediend. Echter op 7 december 2022 heeft het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek laten 
weten dat Stichting RTV Dordrecht niet bij de eerste 22 omroepen zit, die nu binnen de Regeling 
'Professionalisering Lokale Publieke Media-instellingen' landelijke financiering ontvangen. De 
aanvraag is afgewezen op het criterium 'Geografische spreiding', dat wil zeggen op de 
samenwerking in de regio. RTV Dordrecht heeft binnen de criteria 'Journalistieke productie' en 
'Mate van professionalisering' bijna volledig gescoord. 

 

• Kan het college aan deze nieuwe incidentele subsidie voorwaarden verbinden? Partijen zoeken 
naar een bepaalde mate van garantie om te borgen dat er met deze extra investering niet aan 
een dood paard wordt getrokken.  
Ja, er kunnen voorwaarden worden gesteld aan de subsidieverstrekking. In het raadsvoorstel 
staat opgenomen:   
De voorwaarde die hierbij gesteld moet worden is dat een extern bureau het bedrijf 
doorlicht (organisatie en bedrijfsvoering als geheel), op basis waarvan we meer regie 
kunnen voeren binnen de subsidieverstrekking. Hiervoor wordt binnen de aanvullende 
middelen van € 150.000,- , een bedrag € 20.000,- gereserveerd. 


