
 

 

 

 

 

 

Fractie: Politieke Unie 

Naam: Mark Dieleman 

Onderwerp: Luister 527 

Datum indiening vragen: 16 april 2019 

 

 

Onlangs is de fractie van Politieke Unie ter oren gekomen dat Luister 527 een nieuw 

bestuur heeft. Daarnaast hebben we een aantal vragen van inwoners gekregen over de 

subsidieverlening aan Luister 527. Hierover hebben we twee vragen.  

 

Vragen: 

1. Graag ontvangen we een memo van het college hoe zij aankijkt tegen de ontstane 

situatie en welke acties zij voor zichzelf ziet, bijv. bij het vaststellen van de 
jaarrekening en de subsidie. 

Het college zal u pas gericht informeren als er meer concrete informatie te 

geven is. We hebben verschillende zaken opgevraagd en als deze ontvangen 

zijn, kan het college besluiten hoe het zal handelen. 

 

Wel geven we hier aan hoe er tot nu toe is gehandeld en welke opdrachten het 

nieuwe bestuur van de portefeuillehouder heeft gekregen: 

 

- Op basis van onze subsidieverlening 2018 moet de lokale omroep 

kwartaalrapportages leveren en een jaarrekening. Hier wordt momenteel 

nog aan gewerkt. Formeel is dus tot nu toe nog niet voldaan aan de 

verplichtingen die aan de subsidie zijn gekoppeld.  

- Ons is tijdig gemeld door het nieuwe bestuur dat zij een verlieslijdende 

stichting hebben aangetroffen, waarbij op maandbasis meer 

betalingsverplichtingen zijn aangegaan dan zij op basis van inkomsten 

kunnen betalen. Daarom wordt er gewerkt aan een financiële 

hersteloperatie. Onderdeel daarvan is dat de vaste studio wordt 

ontmanteld en er apparatuur komt die energiezuiniger is, zodat het 

huurbedrag omlaag kan. Daarom was er sprake van dat er vanaf 1 mei 

geen uitzendingen meer mogelijk zijn. Inmiddels hebben we vernomen 

dat de huidige programmering gecontinueerd kan worden. 

Alle lopende abonnementen en opdrachten die opzegbaar zijn, zijn 

opgezegd voor zover deze goedkoper kunnen worden aangegaan en er 

zijn betalingsregelingen getroffen. 

- Op 10 mei jl. heeft de portefeuillehouder met het bestuur gesproken.  

Hij heeft er op aangedrongen dat de sportuitzendingen in ieder geval 

doorlopen tot eind van het seizoen. Ook is het nieuwe bestuur gevraagd 

op basis van de financiële gegevens die nog beschikbaar zijn een 

jaarrekening op te stellen en kwartaalrapportages te leveren op basis van 

de beschikbare gegevens, nu de overdracht van het vorige bestuur niet  

volledig blijkt te zijn geweest. Op basis van die stukken zal het college 

een besluit nemen over de vaststelling van de subsidie.  

- De omroep zal voor de investeringen in de energiezuinigere studio een 

beroep doen op de gemeente voor ongeveer de helft van de 

investeringssom. De andere helft wordt gefinancierd door particuliere 

bedrijven. Het college wil eerst het reguliere subsidietraject afhandelen 



en zicht hebben op een herstelplan alvorens het een besluit zal nemen 

over de investeringsaanvraag. 

- Nu de omroep niet heeft en kan voldoen aan alle verplichtingen 

verbonden aan de subsidie, kan het college de subsidie over 2018 lager 

vaststellen en ook over 2019 minder subsidie verlenen. Zaak daarbij is 

wel dat het college nog blijft voldoen aan de verplichtingen uit de 

Mediawet om zodanig te bekostigen dat continuïteit gewaarborgd is. 

- Vanaf medio mei zal Luister 527 via de FM frequentie 105.2 weer in de 

hele polder te ontvangen zijn. 

- De studio, kabelkrant en website zullen in de komende maanden 

vernieuwd worden. 

- De gemeente heeft er geen belang bij dat de lokale omroep omvalt. Als 

een andere partij zich meldt als lokale omroep, is de gemeente ook 

verplicht te bekostigen.  

- De gemeente is blij met de opstelling van het nieuwe bestuur om met een 

mobiele studio meer zichtbaar te worden in de samenleving en ook meer 

op locaties te kunnen uitzenden. Wel is het afwachten of de lokale 

omroep dit ook allemaal kan waarmaken en hoeveel mensen er als 

vrijwillige medewerkers binnenboord blijven. 

- We hebben het nieuwe bestuur gevraagd een herstelplan in te dienen, 

waaruit ook moet blijken binnen welke termijn het nieuwe bestuur weer 

een actief PBO heeft, wat een voorwaarde is vanuit de Mediawet. 

- We hebben contact gehad met het Commissariaat van de Media. Zij zien 

nog geen reden om op te treden: een lokale omroep moet, volgens het 

CvdM, voldoende de tijd krijgen om de zaak weer op orde te krijgen.  

- Op basis van de nieuwe plannen van de omroep zal het college bepalen of 

de bekostigingsplicht vanuit de Mediawet in verhouding staat tot het 

maatschappelijk rendement.  

2. Hoe staat de wethouder er tegenover om de commissie op voorhand mee te 

nemen op het moment dat het toekomstplan wordt gepresenteerd? 

We begrijpen de controlerende taak van de raad, maar de bekostiging / 

subsidiëring van de lokale omroep is een uitvoerende taak die bij het college is 
neergelegd. Het lijkt ons verstandig deze rollen zuiver te houden. 

Door de beantwoording van de vorige vraag heeft u echter, naar onze mening, 

al een beeld van wat het toekosmtplan gaat inhouden. 

Uiteraard zult u, zoals u gewend bent, worden geïnformeerd over besluiten die 
het college heeft genomen. 

 

 

Datum beantwoording vragen: 25 april 2019 

Contactpersoon: Radboud Hafkamp 

E-mail adres:  r.hafkamp@noordoostpolder.nl 

Tel: 06-1332 5942 

 

 


