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Geachte fractievoorzitters, 

De uitslag van de verkiezingen is bekend en binnenkort wordt een nieuwe gemeenteraad 

geïnstalleerd en starten de formatiebesprekingen.  

Graag wil ik u vragen bij uw eventuele onderhandelingen aandacht te geven voor het belang van een 

goed functionerende lokale publieke omroep en in het collegeprogramma van uw gemeente 

daarover een passage op te nemen. Die kan er als volgt uitzien: 

Lokale media 

• Om het democratische proces in onze gemeente ordentelijk te laten verlopen zijn sterke 
lokale media en een onafhankelijke lokale journalistiek essentieel.  

• Het college hecht er daarom aan dat de komende vier jaar de lokale publieke omroep op 
professionele wijze het media-aanbod in de gemeente kan verzorgen.  

• Het college bevordert bovendien de samenwerking tussen lokale omroepen in de 
omliggende gemeenten, in aansluiting op de streekvorming zoals die door de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt bepleit.  

 

Toelichting 

Voor een goed functionerende lokale democratie zijn goed functionerende en controlerende lokale 

media cruciaal. Op lokaal niveau staat de journalistiek echter al jaren onder druk en lokale publieke 

omroepen beschikken over te weinig middelen om hun democratische rol goed te kunnen invullen. 

Dat terwijl de gemeenten voor steeds meer taken verantwoordelijk zijn. 

Gemeenten en lokale omroepen in Nederland hebben in 2015 onder begeleiding van de VNG en de 

NLPO daarom het voortouw genomen om de vlucht naar voren te maken. Gezamenlijk is invulling 

gegeven aan het wettelijke begrip Lokaal Toereikend Media-Aanbod. Kern daarbij is dat er een 

professionele journalistieke basis wordt gelegd bij de lokale omroepen. Intensieve samenwerking 



 
 
 
 

Blad 2 

tussen lokale omroepen binnen 80 zogenoemde streken draagt bovendien bij tot grotere efficiëntie, 

tot verhoging van de journalistieke kwaliteit en maatschappelijke waarde van de sector. Ook uw 

gemeente maakt onderdeel uit van één van de door de NLPO en de VNG voor de lokale 

omroepsector beoogde 80 streken. Zie ook www.delokaleomroepinkaart.nl. 

Daarnaast hebben de VNG (namens alle gemeenten) en de NLPO (namens alle lokale omroepen) zich 

de afgelopen jaren ingespannen voor een betere financiering van de omroep. Een hogere en 

structurele basisfinanciering per streek is noodzakelijk om de lokale omroep in álle Nederlandse 

gemeenten voldoende te versterken. 

 

Meer geld voor lokale journalistiek 

Dit alles heeft er inmiddels toe geleid dat in de mediaparagraaf van het coalitieakkoord van het 

Kabinet Rutte IV is opgenomen dat, aanvullend op het Gemeentefonds, fors extra zal worden 

geïnvesteerd (structureel €30 miljoen) in de versterking van de lokale media. Dat is zeer goed nieuws 

voor de gemeenten, de lokale omroepen én de lokale democratie.   

Dit is een belangrijke stap om de lokale journalistiek via de lokale omroep in ook uw gemeente te 

versterken. Het is dan ook van belang dat in het collegeakkoord van uw gemeente wordt gerefereerd 

aan de versterking van de lokale omroep en om met de lokale omroep in uw gemeente te streven 

naar een samengaan of verregaande samenwerking met de lokale omroepen in omliggende 

gemeenten. De NLPO en de VNG zijn gaarne bereid de lokale omroep én het gemeentebestuur in 

voorbereiding op het collegeakkoord en gedurende de komende collegeperiode hierbij te adviseren 

en ondersteuning te bieden.  

 

#Hetverhaalvanlokaal 

Benieuwd naar de impact van de lokale omroep in de samenleving? Lees dan het magazine Het 

Verhaal van Lokaal met boeiende en actuele gesprekken met onder andere burgemeester Sjors 

Fröhlich van Vijfheerenlanden over het belang van lokale media.  

Ik wens u wijsheid in de onderhandelingen en hoop dat u tot een mooi resultaat komt. Mocht uw 

fractie naar aanleiding van dit schrijven behoefte hebben aan een nadere toelichting dan ben ik daar 

uiteraard altijd toe bereid.  

Hoogachtend, 

         

 

 

M.M. Visch            

Directeur-Bestuurder 
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