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Aanleiding
Tijdens de Informatievergadering Samenleving op 30 augustus 2018 zijn er toezeggingen gedaan met
betrekking tot het raadsvoorstel ‘Advies aanwijzing lokale media Commissariaat voor de Media 20182023’. In deze brief leest u de toezeggingen door de portefeuillehouder met de in gang gezette acties
voorafgaand aan de raadsvergadering.
Toezeggingen
 De korte- en lange termijn plannen van de Heusdense Televisie en Radio Stichting (HTR)
zullen aan de raad worden toegezonden.
De korte en lange termijn plannen van de HTR zijn opgevraagd bij de HTR.
Het activiteitenplan van 2018 is als bijlage 1 toegevoegd. Tevens vindt u in bijlage 2 het
bestuurlijk jaarverslag van 2017. Dit is in mei 2018 aan het Commissariaat van de Media
aangeboden ter verantwoording.
De lange-termijnplannen zijn op dit moment niet beschikbaar. De HTR geeft aan dat het
beleidsplan 2019 en verder eind dit jaar wordt afgerond, afhankelijk van de zendertoewijzing.


De kijk- en luistercijfers van HTR worden aan de raad verstrekt.
De kijk- en luistercijfers van de HTR zijn opgevraagd bij de HTR. Zij geven aan dat recente
cijfers niet beschikbaar zijn, vanwege de hoge kosten voor een representatief onderzoek.



De financiële gegevens (inzake subsidie) worden aan de raad nagestuurd.
Op grond van de Mediawet (art. 2.170a) is de gemeente verantwoordelijk voor de bekostiging
van de lokale omroep. De HTR ontvangt voor de periode 1 januari tot 1 september 2018 een
subsidie welke gebaseerd op de bijdrage van € 1,214 per wooneenheid en is vastgesteld op €
14.912,- (afgerond). Het bedrag is als volgt berekend:
Basisbedrag 18.425 woonruimten x € 1,214 = € 22.367,95
Bekostiging 1 januari tot 1 september 2018 = 8/12 x € 22.367,95 = € 14.911,97
Er wordt tot 1 september bekostigd omdat de zendvergunning per 24 augustus afloopt.
Zolang er geen nieuwe omroep is aangewezen, mag de omroep blijven uitzenden. Te zijner
tijd neemt het Commissariaat een besluit. Wanneer in dat geval opnieuw de HTR wordt
aangewezen, is dat een besluit met terugwerkende kracht – vanaf 25 augustus 2018. De
restantbekostiging 2018 zal worden uitbetaald aan de omroep die vanaf 25 augustus 2018 de
zendtijdmachtiging krijgt toegewezen van het Commissariaat voor de Media.

Informatie
In de raadsinformatiebrief van 28 augustus 2018 is de nieuwe regio indeling van NLPO/OLON/VNG
toegelicht. De Langstraat is nu een eigen regio, en valt niet meer onder Tilburg. Het voorliggende
raadsvoorstel is hierop aangepast. De actuele regio-indeling is als bijlage op 28 augustus 2018 aan u
toegezonden.

