
Amendement advies publieke lokale omroep

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op donderdag 17 december 2020.

De ondergetekenden stellen m.b.t. het raadsvoorstel ‘Advies m.b.t. de aanwijzing van de
publieke lokale omroep’ het volgende amendement voor:

Constaterende dat:
1. RTV Apeldoorn als publieke lokale omroep de afgelopen jaren heeft bewezen een serieuze
en professionele organisatie te zijn met een diversiteit aan radio- en televisieprogramma’s
voor een diverse doelgroep in Apeldoorn.

2. RTV Apeldoorn met meer dan 140 vrijwilligers is verankerd in de Apeldoornse
samenleving. RTV Apeldoorn is daarmee een ‘broedplaats’ voor o.a. jongeren met stagiaires
van ROC Aventus en middelbare scholen uit de gemeente Apeldoorn.

3. RTV Apeldoorn tevens is verbonden met de Apeldoornse maatschappij door aanwezig te
zijn bij vele lokale (sport)evenementen, concerten, (sport)wedstrijden en andere
gebeurtenissen in de gemeente Apeldoorn.

4. RTV Apeldoorn al jarenlang nauw samenwerkt met CODA, Orpheus, De Kap, de kerken
en andere instellingen. Veel van deze instellingen hebben blijk gegeven van hun waardering
voor RTV Apeldoorn.

5. RTV Apeldoorn een goed netwerk en relaties heeft met andere lokale omroepen en een
structurele samenwerking met Omroep Gelderland heeft. Deze omroepen, inclusief Omroep
Gelderland, hebben blijk gegeven van hun waardering voor de goede samenwerking met
RTV Apeldoorn.

6. RTV Apeldoorn heeft aangegeven concreet werk te willen maken van de verbeterpunten
op het gebied van online- en social media strategie door middel van prestatieafspraken.

Besluit:
1. Het eerste beslispunt uit het concept raadsbesluit te vervangen door: ‘Om een positief
advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media over RTV Apeldoorn ten
behoeve van de uitzendlicentie.’

2. Achter de zin op pagina één van het raadsvoorstel ‘Op basis van de geobjectiveerde
ambtelijke beoordeling draagt het college de Valouwe Media Stichting voor aan uw raad als
lokale publieke media-instelling voor de periode na 31 januari 2021’ de zin toe te voegen:



‘De gemeenteraad van Apeldoorn neemt deze voordracht niet over, maar draagt RTV
Apeldoorn bij het Commissariaat van de Media voor als publieke lokale omroep’.

3. De argumenten die voor Valouwe Media Stichting pleiten op pagina drie van het
raadsvoorstel te schrappen.

4. De laatste zin uit de volgende frase (pagina 3 van het raadsvoorstel) ‘Uit de
geobjectiveerde ambtelijke beoordeling komt naar voren dat Valouwe Media Stichting het
beste scoort. RTV Apeldoorn komt ook goed uit de bus. Veluwe Centraal scoort het minst.
Er is een aantal argumenten voor het voordragen van Valouwe Media Stichting:’ te
vervangen door: ‘Ondanks deze beoordeling komt de raad tot het voordragen van RTV
Apeldoorn omdat er een aantal argumenten zijn die voor de gemeenteraad zwaarder wegen
nl:
A. RTV Apeldoorn als publieke lokale omroep de afgelopen jaren heeft bewezen een
serieuze en professionele organisatie te zijn met een diversiteit aan radio- en
televisieprogramma’s voor een diverse doelgroep in Apeldoorn.

B. RTV Apeldoorn met meer dan 140 vrijwilligers is verankerd in de Apeldoornse
samenleving. RTV Apeldoorn is daarmee een ‘broedplaats’ voor o.a. jongeren met stagiaires
van ROC Aventus en middelbare scholen uit de gemeente Apeldoorn.

C. RTV Apeldoorn tevens is verbonden met de Apeldoornse maatschappij door aanwezig te
zijn bij vele lokale (sport)evenementen, concerten, (sport)wedstrijden en andere
gebeurtenissen in de gemeente Apeldoorn.

D. RTV Apeldoorn al jarenlang nauw samenwerkt met CODA, Orpheus, De Kap, de kerken
en andere instellingen. Veel van deze instellingen hebben blijk gegeven van hun waardering
voor RTV Apeldoorn.

E. RTV Apeldoorn een goed netwerk en relaties heeft met andere lokale omroepen en een
structurele samenwerking met Omroep Gelderland heeft. Deze omroepen, inclusief Omroep
Gelderland, hebben blijk gegeven van hun waardering voor de goede samenwerking met
RTV Apeldoorn.

5. De tekst onder punt zes van het raadsvoorstel op pagina vier te schrappen en te vervangen
door: ‘Het risico bestaat dat de genoemde vernieuwingen (online, cross mediaal) die door
RTV Apeldoorn zijn genoemd niet in gang worden gezet. Naar de inschatting van de raad is
dat risico klein’.

6. De brief aan het Commissariaat voor de Media dienovereenkomstig de besluiten uit dit
amendement vast te stellen.
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