Geamendeerd raadsbesluit
gemeente{;

DEN HELDER
Raadsvergadering d.d.

: 6 november 2019

Besluit nummer

: RB19.0099

Onderwerp

: Programmabegroting 2020, investeringsplan 2020 en
meerjarenraming 2021-2023

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel nummer RV019.0097 van het college van burgemeester en wethouders van
Den Helder van 10 september 2019;
kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op
16 oktober 2019;
besluit:
1.
*)

**)

2.
3.

de programmabegroting 2019 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2023,
met dien verstande dat:
I. de bekostiging van de Lokale Omroep Stichting Den Helder met ingang van 1 januari 2020
eenmalig wordt verhoogd tot€ 115.000,-;
ll. en het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen met de Lokale Omroep
Stichting in gesprek te gaan over het genereren van eigen inkomsten, en terugkoppeling voor de
kadernota te geven.
en met dien verstande dat in het programma "Leefbare gemeente" de tekst van de prestatieindicator wordt gewijzigd van: "De gemeentelijke organisatie gebruikt netto 2% minder energie per
jaar volgens de CO2 Prestatieladder." in "De gemeentelijke organisatie gebruikt netto 5% minder
energie per jaar volgens de CO2 Prestatieladder." en het bijbehorende staatje hierop aan te
passen.
een krediet van€ 5.049.000,- beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke (vervangings-)investeringen
in 2020;
de systematiek toevoegen en onttrekken reserve Sociaal Domein te beëindigen.

Aldus besloten in de raadsvergadering
van 6 november 2019.

*) Zie amendement A6.5 van Behoorlijk Bestuur, PW, GroenLinks en D66;
**) Zie amendement A6.8 van GroenLinks.
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Amendement
Structurele verhoging bekostiging Lokale Omroep Stichting.

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 6 november 2019;
gelezen het raadsvoorstel nummer RV019.0097 met betrekking tot de Programmabegroting 2020,
het investeringsplan 2020 en de meerjarenraming 2021-2023;
besluit:

de volgende tekst toe te voegen aan beslispunt 1 van het ontwerpbesluit (RB19.0099):
, met dien verstande dailcie bekostiging van de Lokale Omroep Stichting Den Helder met ingang van
1_.ianuari 2020 ~t~~~i~~l wordt verhoogd tot€ 115.000,- ~r jaar.
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Toelichting.
De LOS heeft de laatste jaren stevig werk gemaakt van de gewenste professionalisering.
Het mediaproduct is aanzienlijk verbeterd en ook de samenwerking met RTV Noordkop heeft
inmiddels geresulteerd in een lokale streekomroep. De verhuizing die in 2019 is doorgezet maakt dat
de omroep ook beter bereikbaar en zichtbaarder is. De nieuwe dagprogrammering op de radio maakt
dat de omroep op vrijwel elk moment aandacht kan schenken aan actuele gebeurtenissen in de stad.
De professionalisering heeft er verder toe geleid dat de omroep sinds dit jaar erkend leerbedrijf is
voor het mbo, zodat stagiaires van media-opleidingen een stageplek kunnen vinden bij de LOS.
Uit het in opdracht van de gemeente uitgevoerde onafhankelijk kijk- en luisteronderzoek blijkt dat
onze lokale omroep bovengemiddeld scoort en zeer goed gewaardeerd wordt door de lokale
bevolking. Dit alles was niet mogelijk geweest als de gemeente de afgelopen jaren de bekostiging
niet stap voor stap had verhoogd.
Een verdere professionalisering en samenwerking in de regio is echter gewenst en daar zijn extra
middelen voor nodig. Het is daarom wenselijk dat de gemeente, nu de financiële situatie van de
gemeente dit toelaat, de stichting daarin nu faciliteert zodat zij hun beleid voor de komende jaren
hierop kunnen afstemmen.
De meerjarenraming 2020-2024 biedt voldoende financiële ruimte om de voorgestelde verhoging tot
€ 115.000,- te kunnen opvangen. Voor de jaren 2020 en 2021 leidt dit tot een extra beslag op de
Algemene Reserve die daartoe voldoende mogelijkheden biedt.
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Amendement

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 6 november 2019, gelezen
hebbende raadsvoorstel RV019.0097, agendapunt 6

Besluit:
Beslispunt 1 als volgt aan te vullen: ... ; met dien verstande dat
In het programma "Leefbare gemeente" de tekst van de prestatie-indicator wordt gewijzigd
van: "De gemeentelijke organisatie gebruikt netto 2% minder energie per jaar volgens de
CO2 Prestatie/adder."
m:

"De gemeentelijke organisatie gebruikt netto 5% minder energie per jaar volgens de CO2
Prestatie/adder. "
en het bijbehorende staatje hierop aan te passen.
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Toelichting:
De doelstelling is om als gemeente in 2040 energieneutraal te zijn. Om dat te bereiken moet
niet alleen zwaar ingezet worden op verduurzaming, maar ook op het verbruiken van minder
energie. Alle energie immers die niet gebruikt wordt, hoeft ook niet opgewekt te worden.

