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Inleiding:
Vandaag bereiken ons berichten dat de uitgave van CONTACT, het weekblad waarin relevant nieuws
uit onze gemeente aan de inwoners van Bronckhorst wordt verstrekt, onder druk komt te staan
vanwege de financiële gevolgen van de Coronacrisis. Wij verzoeken het college in dit geval met
voorrang te reageren.

Vraag: bestuurlijk
Deelt u met ons dat het in stand houden van het weekblad van groot belang is voor het verspreiden
van relevant Gemeentenieuws aan de inwoners van Bronckhorst? Welke redenen heeft u daarvoor?

Antwoord:
Voor ons is Contact 1 van de belangrijkste communicatiemiddelen om alle inwoners
(huishoudens) van Bronckhorst wekelijks te bereiken. Het is het enige middel dat bij
iedereen ontvangt en waarmee alle inwoners dus dezelfde berichtgeving krijgen en
daarmee weten wat er speelt bij de gemeente. Speciaal nu het crisis is, is dat belangrijk.
Ook al informeren we inwoners naast de gemeentepagina’s in Contact ook bijna dagelijks
via onze website en sociale media kanalen.
Vraag: technisch
Bent u bekend met dit recente nieuws en zo ja welke stappen heeft u gezet om te voorkomen dat
deze nieuwsvoorziening dreigt te verdwijnen?

Antwoord:
Ja dit nieuws is bij ons bekend. Zij hebben hun situatie ook bij ons aangegeven en gevraagd
of wij in deze periode 600 euro per week extra willen betalen om de krant te ondersteunen.
Daarmee hebben wij ingestemd om redenen die wij bij vraag 1 aangaven. Daarnaast geldt
ook voor dit bedrijf dat zij gebruik kunnen maken van de ondersteuningsmogelijkheden voor
ondernemingen dat landelijk en lokaal is ingezet.
Vraag: bestuurlijk
Bent u voornemens met een (financieel) voorstel c.q. een overbruggingsvoorstel naar de raad te
komen?

Antwoord:
Op dit moment zijn wij niet voornemens om aanvullend op de ingezette ondersteuning een
overbruggingsvoorstel te doen. Net als voor andere ondernemers waar wij diensten van
afnemen hebben wij maatregelen genomen, zoals het verkorten van de betaaltermijnen. En
kan het bedrijf aanspraak maken op de landelijke ondersteuningsmogelijkheden.
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