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Den Helder

Amendement Lokale Omroep Stichting
De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 3 november 2021,
gelezen het voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2022, Investeringen 2022 en
meerjarenraming 2023-2025;
besluit:
het eerste beslispunt van het ontwerpbesluit aan te vullen met de volgende passage:
'met dien verstande dat:
•
de subsidie aan de Lokale Omroep Stichting in 2022 incidenteel wordt verhoogd met € 35.000,- tot een
bedrag van € 150.000,- en dat de subsidie aan de LOS voor de volgende jaren wordt geïndexeerd.
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Toelichting.
De Lokale Omroep Stichting vervult een belangrijke maatschappelijke rol in onze samenleving, waar zij
informatie beschikbaar maakt voor doelgroepen die mogelijk niet over de huidige communicatiemiddelen
beschikken.

De Lokale Omroep Stichting staat op het punt om medewerkers te verliezen.
De pilot waar de LOS aan heeft meegedaan was bedoeld om gemeentes te doen inzien wat een professionele
lokale omroep toevoegt aan de samenleving, zodat zij dit eventueel zelf zouden doorfinancieren.
Door hel einde van de landelijke pilot valt er per 1 Januari 2022 een bedrag van € 100.000,- aan inkomsten
weg. Dat bedrag was bedoeld voor het op sterkte brengen van de journalistieke redactie en is ook zo gebruikt.
De LOS/ Regio Noord kop heeft de gevolgen van het wegvallen van dit geld zelf behoorlijk weten te beperken
(en dat is in coronatijd een hele prestatie), maar ontkomt er niet aan per januari 1 van de 2 tv-verslaggevers te
ontslaan. Dat betekent dus einde aan zevendaagse dekking en bij ziekte, vrije dag en vakantie geen
verslaggever. Ook een onlangs vertrokken bureauredacteur kan niet opnieuw worden ingevuld.
Dit strookt niet met de ambitie van deze raad in het verder professionaliseren van de Lokale Omroep Stichting.
De voorgestelde eenmalige verhoging van de subsidie kan worden opgevangen binnen de exploitatie 2022 die
nog een positief saldo heeft.
Onze buurgemeentes hebben, gelet op het belang van een Lokale Omroep Stichting, ook besloten dit jaar de
budgetten te verhogen.

