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Onderzoeksfase in aanloop naar debat over toekomst lokale media

Geacht bestuur,

Op 10 mei jl. heeft de gemeenteraad de motie “RTV Amstelveen” aangenomen. In de motie wordt het college gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de bedrijfsvoering en
toekomstperspectief van RTV Amstelveen en om daar over in het najaar van 2017 de resultaten te rapporteren.
Op 11 mei jl. heeft wethouder cultuur, Maaike Veeningen, met uw nieuwe bestuur kennis
gemaakt. In dit constructieve gesprek bleek dat u als nieuw bestuur van onze lokale omroep ambities heeft, met de wens deze op langere termijn te realiseren.
Ten aanzien van uw ambities gaf u aan dat de omroep zich nu richt op het voortzetten van
het bestaande aanbod van RTV Amstelveen binnen de huidige begroting. Nieuwe initiatieven worden in de toekomst pas ontwikkeld op het moment dat hiervoor aanvullende sponsorinkomsten beschikbaar zijn.
De gemeenteraad van Amstelveen wil een breder debat voeren over de toekomst van de
lokale media in Amstelveen. Hierbij worden onderwerpen als het inrichten van een stimuleringsfonds lokale media, maar ook het bedrijfsplan van RTV Amstelveen betrokken.
Het presidium (het overleg van de fractievoorzitters, griffier en de voorzitter van de gemeenteraad: de burgemeester) heeft aangegeven deze discussie pas na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 te willen voeren.
Momenteel worden de kaders waarbinnen het onderzoek moet plaatsvinden uitgewerkt. Dit
gebeurt in afstemming met uw organisatie. De planning is dat dit onderzoek door een extern adviseur in het laatste kwartaal van 2017 wordt uitgevoerd.
Het college is blij dat uw bestuur niet afwachtend is, maar proactief scenario’s voor een
meerjaren bedrijfsplan ontwikkelt. Op 11 september jl. heeft de gemeente een concept
met hierin twee uitgewerkte scenario’s van u ontvangen. Het eerste scenario is de voortzetting van de huidige activiteiten, passend binnen het beschikbare subsidie. Het tweede
scenario is een ambitieus perspectief waarbij er € 100.000,- aanvullende subsidie noodzakelijk is.
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Gezien het voornemen van het bestuur van RTV Amstelveen om alleen nieuwe activiteiten
te ontwikkelen indien er aanvullende sponsorinkomsten beschikbaar komen, het voornemen van de gemeenteraad om de brede discussie over de toekomst van de lokale media
pas na de gemeenteraadsverkiezingen te voeren en het onderzoek naar de bedrijfsvoering
en toekomstperspectief van uw organisatie in het laatste kwartaal van 2017, is er nu sprake van een tussenfase.
Het college dringt er bij het bestuur van RTV Amstelveen op aan om zich in deze tussenfase te richten op en te beperken tot het uitvoeren van de huidige activiteiten (conform de
begroting behorende bij het scenario “de omroep voortzetten met de huidige middelen”).
Voor zover u nieuwe activiteiten voorbereidt of uitvoert waarvoor aanvullende gemeentelijke subsidie nodig is, verzoeken wij u dit aan te houden tot na de afronding van het onderzoek en de politieke discussie over de toekomst van het medialandschap in Amstelveen.
Wij wijzen u erop dat mocht u aanvullende activiteiten ontwikkelen dat deze geheel voor
uw rekening en risico zijn.
Gezien alle ontwikkelingen zal wethouder cultuur, Maaike Veeningen, op korte termijn een
bestuurlijk overleg met u plannen.
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