AMENDEMENT

nr.:.

_B__3

datum raadsvergadering:

Ls Nov_r

~VOORDE VRIJHEID

Den Helder

.tft~eHemen / vef't'9FflJA /~

Amendement "Structurele subsidie LOS Den Helder"
De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 4 november 2020, gelezen het
raadsvoorstel 2020-050523 met betrekking tot de programmabegroting 2021 en meerjarenraming
2022-2024, 'programma 4 leefbare gemeente' met betrekking tot de subsidie van de Lokale
Omroep Stichting (LOS) Den Helder,
besluit:
1.

2.
3.

26

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit aan te vullen met de volgende tekst:
", met dien verstande dat de subsidie voor de LOS met ingang van 2021 structureel wordt
verhoogd tot € 115.000,- per jaar;
daar verder geen aanvullende eisen ten aanzien van externe inkomsten aan te verbinden;
de subsidieverhoging in 2021 en 2022 ten laste te brengen van de algemene reserve en de
jaren daarna ten laste van het exploitatieresultaat.
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Toelichting:
De LOS heeft de afgelopen jaren nadrukkelijk werk gemaakt van de door de gemeente Den Helder
gevraagde professionalisering en keer op keer de met de gemeente gemaakte afspraken
nagekomen. Er wordt door de LOS een belangrijke bijdrage geleverd aan de promotie van onze
stad door elke dag opnieuw via meerdere kanalen te berichten over Den Helder. De LOS voorziet
nadrukkelijk in een behoefte van de Helderse gemeenschap, zo ook is gebleken uit het in 2019 op
verzoek van de gemeente gehouden kijk- en luisteronderzoek. Door de LOS is ook nadrukkelijk
werk gemaakt van de door de gemeente gevraagde 'streekvorming', dit geheel in lijn met de
landelijke ontwikkeling. Wij zijn van mening dat deze positieve en professionele houding van onze
lokale omroep nu ook mag worden gehonoreerd met zekerheid omtrent de jaarlijkse bekostiging,
opdat de LOS ook voor langere termijn beleid kan ontwikkelen en niet elk jaar opnieuw moet
afwachten wat financieel mogelijk is. De meerjarenraming biedt voldoende ruimte om de subsidie
van de LOS structureel te verhogen. Alleen in de jaren 2021 en 2022 is een onttrekking aan de
algemene reserve nodig.

