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Voorgesteld besluit 

1. De onderstaande activiteitensubsidies 2018, op grond van artikel 4:46 van de Awb 
en in samenhang met de ASV, als volgt vaststellen op:  
a. € 48.500 voor de uitvoering van School Maatschappelijk Werk, het   

  ziekteverzuimproject en de fysiek mentale weerbaarheidstraining  door 
  Stichting Aandacht+; 

b. € 170.882 voor de uitvoering van Homestart en Thuisadministratie door  
  Humanitas  

c. €  40.000 voor de uitvoering Schakelklas aan het Samenwerkingsverband  
  Passend Onderwijs Noordoostpolder-Urk; 

d. € 132.085 voor de inzet van Intern Begeleiders (IB’er) en ondersteuning 
  peutergroepen AZC aan Stichting Startpunt; 

e. €  35.000  voor de aanvullende subsidie voor de inzet van IB’ers en  
  Ondersteuning peutergroepen AZC aan Stichting Startpunt; 
f. €  32.500  voor de activiteiten van de Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder. 

2. Het niet bestede subsidiebedrag van € 1.118  door Humanitas voor 
Thuisadministratie niet terug te vorderen en Humanitas toestemming te verlenen om 
dit budget in te zetten voor de activiteiten in 2019;   

3. De commissie Samenlevingszaken informeren. 
 
Inleiding 
De subsidies tot € 325.000 leggen we per programma geclusterd ter besluitvorming aan 
u voor. Voor subsidies van meer dan € 325.000 ontvangt u per subsidie een apart 
collegevoorstel. 
Subsidies onder de € 20.000 worden ambtelijk afgedaan. De manager Maatschappelijke 
Ontwikkeling is hiervoor gemandateerd. 
 
Doelstelling 
Het vaststellen van diverse subsidies sociale leefomgeving, programma 2. 
 
Argumenten 
Er is een aantal subsidies verleend in 2018. Deze moeten formeel worden vastgesteld. 
In de bijlage wordt per instelling de doelstelling en de argumenten met betrekking tot de 
subsidievaststelling weergegeven. 
 
Kanttekeningen 
Per instelling worden in de bijlage de kanttekeningen met betrekking tot de 
subsidievaststelling weergegeven. 
Voor de meeste vaststellingsverzoeken geldt dat zij niet binnen de termijn zijn ingediend, 
maar dat er ambtelijk een verdaagtermijn is verleend. De aanvragen zijn wel binnen de 
verdaagtermijn ingediend. De reden is dat grotere instellingen niet binnen de door ons 
gestelde termijn een door accountants goedgekeurde jaarrekening kunnen leveren. 
 



- Fysiek Mentale weerbaarheid valt onder programma 6. Omdat het een onderdeel 
is van de subsidie aan Aandacht+ wordt het in dit voorstel opgenomen. 

- Thuisadministratie valt onder programma 6. Omdat het een onderdeel is van de 
subsidie aan Humanitas wordt het in dit voorstel opgenomen. 

- De subsidievaststelling voor Opstapje (€ 165.000) maakt deel uit van een 
afzonderlijk B&W voorstel Carrefour. 

 
Planning/Uitvoering 
De instellingen ontvangen na uw besluit de beschikking. 
 

Bijlagen 
- Vaststellingsbeschikkingen per organisatie. 
 
 
Algemeen directeur/loco-secretaris, 



 

Vaststellen subsidies 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

programma 2 

 

 

Pijlers 4, 5A en 5B: Betreft de Subsidies: 

Nr. Instelling Bedrag Activiteit 

a. Aandacht+ 
(Voortgezet onderwijs) 

€ 15.000 
€ 20.000 
€ 13.500 

Schoolmaatschappelijk werk 
Ziekteverzuim project 
Fysieke mentale 
weerbaarheid 

Totale subsidie € 48.500   

 
Vast te stellen subsidiebedrag: 

De subsidie vaststellen op het verleende bedrag van € 48.500. 
 
Doelstelling van de subsidieverlening: 

Voorkomen en bestrijden van schooluitval van leerlingen, zodat zij minimaal hun 
startkwalificatie kunnen behalen.  
 
Wat is voor de subsidie gedaan: 

a. Schoolmaatschappelijk werk (SMW): SMW wordt uitgevoerd op alle scholen voor VO 
in Noordoostpolder. In 2018 hebben 67 leerlingen een beroep gedaan op SMW, 
waarvan 11 leerlingen uit Urk. Dat zijn 5 leerlingen minder dan het afgelopen jaar 
(72 in 2017). De meeste problemen hadden betrekking op: school- en leerprestaties, 
vechtscheidingen, psychosociale problemen en problemen/zorgvragen in de 
thuissituatie. 

b. Ziekteverzuimproject (ZVP): Samen met de GGD, ROC Friese Poort, de gemeente 
Urk en Noordoostpolder (leerplicht) voert Aandacht+ het ziekteverzuimproject uit 
met als doel het ziekteverzuim bij leerlingen zo kort mogelijk te laten duren. Dit om 
uitval op de langere termijn te voorkomen. De GGD monitort en begeleidt de 
medische kant. Indien ziekteverzuim niet kan worden aangetoond dan kan leerplicht 
sancties opleggen. Het doel is altijd dat de leerling weer naar school gaat. Er waren 
in het schooljaar 2017-2018 vijftig nieuwe aanmeldingen. 67 dossiers zijn positief 
afgesloten. Het betreft hier ook leerlingen die in het vorige schooljaar al waren 
aangemeld.  

c. Fysiek mentale weerbaarheid (FMW): Leerlingen in de Noordoostpolder kunnen via 
Aandacht+ een fysieke mentale weerbaarheidstraining of psychomotorische therapie 
volgen. De school meldt de leerling hiervoor aan na overleg met ouders. De 
uitvoering vindt plaats in samenwerking met Optima Forma. Met sportschool UCT is 
in 2018 een pilot gestart. Vanuit Aandacht+ is een vaste begeleider betrokken op het 
traject die op school de begeleiding kan continueren. In 2018 hebben 52 leerlingen 
meegedaan aan de FMW.  

 
Argumenten 

1.1  De subsidies zijn volledig aangewend voor de uitvoering van de vooraf opgestelde 

activiteiten.  
De bereikte resultaten komen in voldoende mate overeen met de beoogde resultaten 
zoals beschreven in de subsidieverlening richting Aandacht+. Voor alle drie de projecten, 
SMW, ZVP en FMW is het volledige bedrag ingezet voor het te bereiken doel. 

 
Kanttekeningen: 

n.v.t. 
 

Key2Zaken: 017148328 



Nr. Instelling Bedrag Activiteit 

b.  Humanitas (zorg) € 62.000 
€ 110.000 

Uitvoering Home-start 
Thuisadministratie 

Totale subsidie  € 172.000  
 

 

Vast te stellen subsidiebedrag: 

1. De subsidie lager vaststellen op € 170.882.  
2. Het niet bestede subsidiebedrag van € 1.118  door Humanitas voor Thuisadministratie 
    niet terugvorderen en Humanitas toestemming verlenen dit budget in te zetten 
    voor de activiteiten in 2019;   
 
Doelstelling van de subsidieverlening: 

Humanitas voert de volgende activiteiten uit waarvoor de gemeente subsidie heeft 
verleend: 
a) Home-start: het versterken van de opvoedvaardigheden van ouders met kinderen 

tussen de 0-14 jaar. 
b) Thuisadministratie: het bieden van ondersteuning aan inwoners met (dreigende) 

financiële problemen.  
 
Wat is voor de subsidie gedaan: 

a) Home-start.  
Via Home-start bieden vrijwilligers ondersteuning, contact, praktische hulp en een 
luisterend oor aan gezinnen met ten minste één kind tussen de 0 en 14 jaar die door 
omstandigheden behoefte hebben aan ondersteuning. De vrijwilligers bieden steun 
vanuit de eigen levenservaring en komt een dagdeel per week bij het gezin thuis. 
Home-start stimuleert ouders om de kracht te (her)vinden, zelfvertrouwen op te 
bouwen en weer greep te krijgen op het eigen leven. Home-start werkt met 
vrijwilligers die door professionals van Humanitas worden ondersteund en indien 
nodig opgeleid. 

 
Onder de vlag van Home-start hebben 24 gezinnen, van de 29 aangemelde 
gezinnen, ondersteuning gekregen. De overige 5 gezinnen zijn doorverwezen naar 
andere organisaties, omdat andere ondersteuning nodig was. In 2018 zijn twee 
nieuwe vrijwilligers getraind. In totaal zijn er in 2018, 31 vrijwilligers ingezet. Home-
start werkt samen met andere maatschappelijke partners, zoals Carrefour, ZONL, 
GGD, Triade en IPT. Een aandachtspunt is dat door de groeiende economie minder 
toeloop van vrijwilligers is.  
 

b) Thuisadministratie.  
De vrijwilligers brengen en houden, samen met de cliënt, de administratie op orde en 
zijn ondersteunend bij het aanvragen van financiële regelingen. Inwoners kunnen 
ook gebruik maken van de vrijwilligers van Humanitas bij het samenstellen van het 
dossier voor toelating tot schuldhulpverlening door de Gemeentelijke Kredietbank 
(GKB). Verder worden inwoners naar Humanitas doorverwezen als zij uitstromen uit 
budgetbeheer vanuit de GKB. De ondersteuning voorkomt enerzijds dat inwoners 
(weer) in problematische schulden geraken en anderzijds dat – indien nodig – 
professionele schuldhulpverlening door de GKB snel op gang kan komen. Humanitas 
ondersteunt deze vrijwilligers met een coördinator en zorgt voor scholing en training. 
 
In 2018 zijn 98 inwoners ondersteund door middel van Thuisadministratie. Ten 
opzichte van 2017 is een groei te zien in het aantal inwoners jonger dan 30 jaar dat 
ondersteuning nodig heeft, namelijk van 13 in 2017 naar 22 in 2018. Er is een 
afname te zien van inwoners die ondersteuning nodig hebben in de leeftijd 40-50 
jaar, namelijk van 31 in 2017 naar 18 in 2018. Het overgrote deel van de 
deelnemers van Thuisadministratie is woonachtig in Emmeloord-West (37) en 
Emmeloord-Noord (14). Humanitas geeft aan dat steeds meer jongeren, 



statushouders en buitenlandse werknemers een beroep doen op thuisadministratie. 
Naast Thuisadministratie biedt Humanitas de Formulieren Inloop aan. In 2018 
hebben 162 inwoners de formuliereninloop bezocht. Het aantal actieve vrijwilligers is 
gestegen naar van 49 in 2017 naar 53 in 2018. Verder is Humanitas in 2017 door de 
Belastingdienst aangewezen als Service Punt Toeslagen. In 2018 zijn 26 
belastingaangiftes (inkomensbelasting) ingevuld.  

 
Argumenten 

1.1. De subsidies zijn aangewend voor de uitvoering van de vooraf opgestelde 

activiteiten.  
De bereikte resultaten komen in overeen met de beoogde resultaten zoals 
beschreven in de werkplannen 2018 van Home Start en Thuisadministratie. 
 
 

Kanttekeningen:  

 

1.2. Een deel van de subsidie van Thuisadministratie is niet besteed 
De activiteiten voor Thuisadministratie zijn verricht met € 1.118 minder subsidie 
 dan begroot. Dit bedrag wordt niet teruggevorderd, maar wordt in 2019 ingezet 
 voor scholingsactiviteiten van vrijwilligers op het gebied van stress sensitieve 
 dienstverlening (zodat men andere gedragskenmerken kan signaleren). Tijdens 
het verantwoordingsgesprek hebben wij afgesproken dat dit overgebleven budget 
in 2019 mag worden ingezet voor scholingsactiviteiten voor vrijwilligers.  

 
2.2  Bij Home-start is meer geld uitgegeven dan er aan subsidie is ontvangen 

De activiteiten voor Home Start zijn verricht met € 1.727 meer dan begroot. Het 
tekort komt voor rekening van Humanitas.  
 

 
Key2Zaken: 017143121  
 
 
  



 
Nr. Instelling Bedrag Activiteit 

c.  Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs Noordoostpolder-Urk 

€ 40.000 Plaatsing nieuwkomers 
Ambulante begeleiding  

Totale subsidie € 40.000   
 

 

Vast te stellen subsidiebedrag: 

De subsidie vaststellen op het verleende bedrag van € 40.000 
 
Doelstelling van de subsidieverlening: 

De Schakelklas draagt bij aan de bestrijding van taalachterstand bij kinderen van 
nieuwkomers, ter voorbereiding op hun scholing in het primair onderwijs. 
Het maatschappelijk effect is dat we daarmee beogen is dat kinderen van nieuwkomers 
met een zo klein mogelijke achterstand aan het Nederlandse onderwijs kunnen 
deelnemen en zodoende een startkwalificatie kunnen behalen. 
 

Wat is voor de subsidie gedaan: 

a) Plaatsing nieuwkomers  
De Schakelvoorziening is dit schooljaar in september 2018 gestart met drie 
groepen van respectievelijk 11, 15 en 11 leerlingen in de leeftijd van ongeveer vijf 
tot 12 jaar (groep 2-8). Er zijn 7 (parttime) leerkrachten werkzaam, daarnaast 
werkt de intern begeleider van AZS De Wissel een dag op de Schakelvoorziening 
en is een ambulant begeleider NT2 voor een dagdeel werkzaam. 
 

b) Ambulante begeleiding  
De ambulante begeleider begeleidt de kinderen naar de reguliere basisschool of 
het VO, zorgt voor een warme overdracht via de leerkrachten en bezoekt de 
ontvangende school nog een keer voor ondersteuning. Daarnaast adviseert de 
ambulante begeleider de scholen op aanvraag wat betreft didactische en 
pedagogische mogelijkheden en materialen voor NT2 leerlingen op de reguliere 
school. Dit geldt ook voor de jonge NT2-leerlingen die instromen in de groep 1 
van het regulier onderwijs. Zij is het eerste aanspreekpunt voor vragen vanuit het 
regulier basisonderwijs en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

 
De middelen voor de schakelvoorziening worden door het Samenwerkingsverband 
overgemaakt naar Aves. Aves organiseert daarmee de schakelvoorziening, voert die uit 
en verantwoordt dat aan het Samenwerkingsverband. 
 
Argumenten 

1.1 De subsidies zijn aangewend voor de uitvoering van de vooraf opgestelde 

 activiteiten.  
 De bereikte resultaten komen in voldoende mate overeen met de beoogde 
 resultaten zoals beschreven in de subsidieverlening 2018 voor de 
 Schakelvoorziening. De cofinanciering vanuit de gemeente is volledig benut.  

 
Kanttekeningen:  

n.v.t. 
 
 
Key2Zaken: 017143904 
 
 
 
  



 
Nr. Instelling Bedrag Activiteit 

d. en e. Stichting Startpunt (voorheen 
SPN) 

€ 132.085  
 
 
 

€ 35.000 

Inzet Intern begeleider 
(IB’er) en uitvoering aan 
peutergroepen op het AZC 
 
Idem, vaststellen van een 
eenmalige aanvullende 
subsidie 

Totale subsidie € 167.085   

 
Vast te stellen subsidiebedrag: 

De subsidie vaststellen op het verleende bedrag van € 167.085; 
Het betreft hier twee vaststellingen, namelijk die over de activiteitensubsidie van € 
132.085 en een aanvullende subsidie van € 35.000. 
 
Doelstelling van de subsidieverlening: 

Het stimuleren van de (taal)ontwikkeling van peuters van asielzoekers in het 
Asielzoekerscentrum te Luttelgeest en het verkleinen van de achterstand in ontwikkeling 
van doelgroep-peuters.  
 
Wat is voor de subsidie gedaan: 

Samengevat hebben wij afspraken gemaakt over de volgende te bereiken resultaten:  
 taal- en ontwikkelingsachterstanden bij peuters (2 en 3 jarigen) verminderen door 

gerichte aanpak m.b.v. daartoe opgeleide groepsleidsters en methoden; 

In 2018 is er aan gemiddeld 149 kinderen per maand voorschoolse educatie 
aangeboden. Daarnaast heeft Kentalis in 2018 alle locaties van Startpunt 
gescreend op het gebied van taalontwikkeling.  

 de opgebouwde expertise van medewerkers behouden; 

Medewerkers zijn ook in 2018 VVE geschoold volgens de methodiek Startblokken. 
De coach ondersteunt daarnaast met name de medewerkers in de uitvoering van 
VVE-programma’s en bewaakt de kwaliteit op de locaties. Ook onderhoudt de 
coach de contacten met de GGD-inspectie. De intern begeleiders hebben 
daarnaast ook nauw contact met de JGZ ten behoeve van de doelgroep peuters bij 
o.a. opvoedingsvraag-stukken, het opstellen van een begeleidingsplan, 
participatie in het netwerk en de warme overdracht.  

 deze expertise beschikbaar stellen voor andere kinderopvangaanbieders in de 

Noordoostpolder 

Na de harmonisatie van de kinderopvang is er weinig contact met alle aanbieders. 
Eén aanbieder maakt nog wel gebruik van/werkt samen met Startpunt.  

 
Argumenten 

 

1.1 De subsidies zijn aangewend voor de uitvoering van de vooraf opgestelde 

 activiteiten.  
Aan vrijwel alle inhoudelijke voorwaarden zoals beschreven in de 
subsidieverlening 2018 voor Startpunt (voorheen SPN) is voldaan. Bij de 
kanttekeningen leest u dat de samenwerking met andere kinderopvang-
organisaties nog niet optimaal verloopt. Dat is niet alleen verwijtbaar aan 
Startpunt: de gewenste inspanningen zijn geleverd. Het resultaat bleef achter.  

 
1.2 Medio 2018 is een aanvullende subsidie verstrekt 

Tijdens het mediationtraject, in de eerste maanden van 2018, bleek dat de kosten 
 voor de interne begeleiding en de peuteropvang AZC hoger waren dan begroot. 
 Op basis daarvan is besloten om een aanvullende subsidie te verstrekken zodat 

deze  activiteiten kostendekkend zijn. In de mediationafspraken is opgenomen 



dat Startpunt en gemeente gezamenlijk onderzoek doen naar de bezetting van de 
 peuteropvang- en VVE-groepen.  

  
Kanttekeningen:  

 

1.1 Aan de voorwaarde ‘de expertise beschikbaar stellen voor andere 
 kinderopvangorganisaties in de Noordoostpolder’ is niet volledig voldaan. 

 

Aan vrijwel alle voorwaarden van de subsidie is voldaan. Slechts voor de harmonisatie 
van kinderopvang heeft Startpunt meer moeite als het gaat om samenwerken met 
andere kinderopvangorganisaties vanwege de concurrentiepositie. We adviseren om de 
subsidie niet lager vast te stellen, omdat aan alle andere voorwaarden ruimschoots is 
voldaan. Wel blijven we sturen op de wijze waarop Startpunt dit kan verbeteren. We zijn 
hierover in gesprek met Startpunt.  
 

1.2. Er is € 276 aan subsidiegeld niet besteed. We adviseren u dit niet terug te 

vorderen. 

Aan de uitvoering is € 1.116 minder besteed, aan de ondersteuning en inzet IB-er meer 

(€ 840). Per saldo is er dus € 276 meer subsidie verleend dan achteraf nodig blijkt. 
Omdat het hier om een erg laag bedrag gaat, adviseren we u hier geen consequenties 

aan te verbinden, mede gelet op de volgende kanttekening. 

 

2.3 Er is meer geld uitgegeven dan financieel begroot in 2018. 

Uit de Jaarrekening 2018 van Startpunt is te zien dat de organisatie een tekort heeft. De 
aanwezige reserve kan dit tekort nu nog opvangen. Wij houden wel onze zorgen over de 
continuïteit van de organisatie en gaan daarom in gesprek om te horen hoe Startpunt 
hierop gaat acteren. 
 
Key2Zaken: 017152563 
  



Nr. Instelling Bedrag Activiteit 

f. Stichting Lokale Omroep 
Noordoostpolder (Luister 527) 

€ 32.500 Het verzorgen van een 
lokaal toereikend media-
aanbod conform de 
Mediawet. 

Totale subsidie € 32.500 Zaak nr.: 017144851 

 
 
Vast te stellen subsidiebedrag: 

De subsidie vaststellen op het verleende bedrag van € 16.250 over het eerste half jaar 
van 2018 en € 16.250 over het tweede half jaar van 2018, samen € 32.500. 
 
Inleiding 

De gemeente heeft via de Mediawet een bekostigingsplicht. Hiervoor hanteren we als 
instrument de jaarlijkse subsidie. 
Op de inhoud van de activiteiten (uitzendingen op verschillende mediadragers), brede 
programmering en onafhankelijkheid wordt toegezien door het Commissariaat van de 
Media (CvdM). Dit is dus geen bevoegdheid van uw college.  
U beoordeelt wel de financiële positie en organisatiegraad van de stichting en de mate 
waarin de omroep heeft voldaan aan de verplichtingen zoals opgenomen in de 
verleningsbeschikking.  
 
Doelstelling van de subsidieverlening 
Het in stand houden van de lokale omroep conform de Mediawet 2008, maar scherp 
toeziend op de financiële resultaten. 
 
Subsidie is verleend in twee termijnen wegens uitblijven van resultaten 

Eind 2017 heeft u besloten de helft van het beschikbare subsidiebudget te verlenen over 
de eerste 6 maanden van dit jaar, te weten € 16.250. Reden daarvoor was dat de 
inhoudelijke en financiële resultaten uitbleven. 
Op 6 juni 2018 heeft u voor de periode van 1 juli 2018 t/m 31 december 2018 een 
subsidie van € 16.250 verleend onder aanvullende verplichtingen. 
Als aanvullende verplichting staat opgenomen dat de omroep met ingang van  
15 augustus 2018 inhoudelijke en financiële kwartaalrapportages aanlevert. 
Aan die verplichting heeft de omroep voldaan voor wat betreft de financiële 
kwartaalrapportages. Als gevolg van het voltallig opstappen van het voorgaande bestuur 
zijn de inhoudelijke rapportages uitgebleven. Wel is voldaan aan de verplichting om elk 
kwartaal de rapportages toe te lichten in een bestuurlijk overleg en is gesproken over de 
voortgang. Als gezegd gaat u formeel niet over de inhoudelijke prestaties. 
 
Wat is voor de subsidie gedaan? 

De omroep heeft, na advies van de gemeenteraad aan het Commissariaat van de Media, 
een verlenging gekregen van de zendmachtiging.  
Daarnaast heeft de omroep geopereerd als een lokale omroep. U heeft van het streven 
om te komen tot een streekomroep afgezien, nu financiering en wetgevende verankering 
door het rijk uitblijft.  
In mei 2018 heeft u besloten de lokale omroep beleidsarm in stand te houden om goed 
voorbereid te blijven op eventuele streekomroepvorming.  
We beschouwen de omroep als een lokale omroep. Luister 527 heeft een lokaal 
toereikend media-aanbod geleverd conform de Mediawet en een beleid gevoerd dat was 
gericht op overleven.  
 
Argumenten 

 
1.1. De omroep heeft voldaan aan de wettelijke taken 



De omroep heeft de activiteiten van de publieke lokale omroep zodanig voortgezet dat er 
zo weinig mogelijk is geïnvesteerd, maar wel is voldaan aan de wettelijke taken.  
 
 
1.2. We hebben resultaatafspraken gemaakt, waar niet afdoende aan voldaan is, maar 

verbinden er geen consequenties aan 
Samengevat hebben wij afspraken gemaakt over de volgende te bereiken resultaten: 
 
Luister 527 zorgt ervoor dat de financiële positie van de omroep weer gezond is. 
Luister 527 en gemeente werken samen om actualiteiten met betrekking tot 
verschillende maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht te brengen. 
Het programmaonderdeel zal worden geproduceerd in een door uzelf bepaald 
medium (radio, beeld of via website) 
Luister 527 zet de activiteiten van de publieke lokale omroep zodanig voort dat er zo 
weinig mogelijk wordt geïnvesteerd, maar u wel blijft voldoen aan de wettelijke 
taken. Mede gelet op het hierna volgende resultaat. 

Luister 527 bereidt zich actief voor op de vorming van een streekomroep 
Noordoostpolder-Urk 

Met een negatief resultaat van € 5.240 over 2018 is ook niet voldoende voldaan aan de 
eerste resultaatafspraak. Feitelijk heeft de omroep alleen voldaan aan de derde 
resultaatafspraak. 
 
Normaal gesproken zou u consequenties verbinden aan het uitblijven van resultaten en 
niet volledig voldoen aan verplichtingen. 
Er is echter sprake van een wettelijke plicht om de lokale omroep in stand te houden. 
Als u op dit moment de subsidie lager zou vaststellen, voldoet u niet aan de wettelijke 
verplichting uit de Mediawet om de omroep financiële continuïteit te bieden. 
 
Dat betekent dat zowel de omroep als de gemeente voorlopig nog ‘tot elkaar 
veroordeeld’ zijn.  
Gelet op alle investeringen die de omroep heeft gedaan met maatschappelijk geld, 
achten we het niet raadzaam de lokale omroep nu, vanwege uitblijven van resultaten, 
aan te laten sturen op een mogelijk faillissement.  
 
Bovendien bent u dan via de Mediawet weer verplicht een eventuele nieuwe lokale 
omroep, als die zich aandient, te bekostigen. Dat zal allerlei opstartkosten met zich 
meebrengen, waardoor u per saldo opnieuw duur uit bent. 
 
In het nieuwe cultuurbeleid zal een nieuw standpunt over de mate van bekostiging van 
de lokale omroep worden voorgesteld. 
 
 
1.3. Het Rijk stelt landelijke invoering van streekomroepvorming uit 
Als aangegeven blijkt het streven van het Rijk om tot streekomroepvorming over te gaan 
vooralsnog steken in enkele pilots in het land. Pas nadat deze zijn geëvalueerd volgt 
nadere besluitvorming. Pas over enkele jaren start de evaluatie. Het ministerie heef ook 
geen middelen vrijgemaakt voor dit doeleinde. Daarmee kon de omroep, vanwege 
externe omstandigheden, niet voldoen aan de laatste resultaatafspraak.  
 
 
Kanttekeningen 

 
1.1. Er is geen goedgekeurde jaarrekening ingediend 

Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Bij de overdracht zijn niet alle facturen 
aan het nieuwe bestuur overhandigd en er zouden ook facturen kwijt zijn. Daarom kon er 
geen controleverklaring van een accountant worden overhandigd: we spraken af dat het 
inschakelen van een accountant in dit geval weggegooid geld zou zijn. 



Wel heeft het nu verantwoordelijke bestuur een financieel overzicht ingediend op basis 
van de bankgegevens en geven zij het volgende aan: “Hierbij bevestigen we dat wij als 
nu verantwoordelijke bestuur een financieel overzicht hebben ingediend over het jaar 
2018 op basis van de bankgegevens en verklaren wij naar eer en geweten een zo 
getrouw mogelijk beeld te hebben gegeven.” 
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