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RAADSINFORMATIE

inzake Ontwikkelingen en kwijtschelden lening

RTV Dordrecht

Samenvatting
Na het verkrijgen van de uitzendmachtiging voor de lokale omroep voor de periode
2013-2017 heeft RTV Dordrecht met haar samenwerkingspartners enkele
belangrijke stappen gezet naar een gezonde, eigentijdse Omroep:
er is een vernieuwd bestuur aangetreden dat zich heeft gecommitteerd aan
enkele duidelijke opgaven;
in september 2013 is een nieuwe directeur aangetreden met de opdracht om
prioriteit te leggen bij ontwikkeling van de interne Organisatie en acquisitie van
opdrachten en commerciële inkomsten;
in november 2013 wordt de huisvesting op het Leerpark gerealiseerd.
RTV Dordrecht komt onder één dak met Da Vinci Media en RTV Rijnmond. Dit
biedt uitgelezen mogelijkheden voor inhoudelijke en facilitaire samenwerking;
in het ondernemingsplan van RTV Dordrecht zijn inhoudelijke ambities verwoord.
De omroep ligt op koers om deze concrete, gekwantificeerde opgaven te behalen;
de financiële positie van de omroep verbetert. In 2012 is een positief
jaarresultaat behaald en ook de prognose voor 2013 is positief. De organisatiekosten zijn teruggebracht en de inkomsten worden verhoogd.
Op 25 september heeft uw raad twee moties aangenomen (zie bijlage):
gemeente Dordrecht aan RTV Dordrecht is verstrekt. De aanvang van de aflossing
van deze lening is tussentijds enkele malen uitgesteld en staat nu in de boeken
vanaf 2014. In de motie wordt het college verzocht om de raad een besluit voor
te leggen waardoor de lening onder bepaalde voorwaarden wordt
kwijtgescholden. Op dit moment is volgens het college aan twee van de drie
voorwaarden in voldoende mate voldaan. Per april 2014 kan worden bepaald of
dit ook het geval is voor de derde voorwaarde. Uw raad kan op dat moment een
definitief voorstel over kwijtschelding tegemoet zien.
Motie 2b heeft als doel te bevorderen dat de omroep zendtijd tegen een sociaal
tarief aanbiedt aan niet-commerciële verenigingen en instellingen. De lokale
omroep heeft recent bepaald dat er twee tariefstelsels ontwikkeld worden die als
basis gelden voor gesprekken met mogelijke partners: een basistarief en een
tarief voor minder draagkrachtige partners.
1. Wat is de aanleiding?
U heeft op 25 september 2012 een positief advies gegeven over de aanvraag van
RTV Dordrecht voor het verkrijgen van de zendmachtiging voor de lokale omroep in
de periode 2013-2017. Dit advies heeft geresulteerd in de daadwerkelijke toewijzing
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van de zendmachtiging door het Commissariaat voor de Media. Het college
informeert u in deze raadsinformatiebrief over de voortgang die sindsdien is
geboekt. Ook informeren wij u over de uitvoering van de moties die uw raad tijdens
de raadsbehandeling op 25 september 2012 heeft aangenomen (zie bijlage).
2. Wat willen we bereiken?
We willen een financieel gezonde lokale omroep met een realistische ambitie. De
omroep moet goed ingebed zijn in de Drechtsteden, zowel maatschappelijk als in
het bedrijfsleven. We verwachten van de omroep een duidelijke, eigentijdse visie
met een bijbehorend productaanbod.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Ontwikkelingen
Sinds het verkrijgen van de uitzendmachtiging heeft RTV Dordrecht verschillende
positieve ontwikkelingen doorgemaakt.
Bestuur
Eind 2012 heeft het huidige bestuur van RTV Dordrecht zijn functie aanvaard.
Hiermee hebben de bestuursleden zich gecommitteerd aan de volgende opgave:
vormen van een omroep nieuwe stijl, waarbinnen RTV Dordrecht, een groep
radiovrijwilligers (deels afkomstig van Media 78) en Idordt een volwaardige plek
hebben en hun activiteiten kunnen ontwikkelen;
realiseren van een verhuizing naar het Leerpark waar samen met Da Vinci Media
en RTV Rijnmond een locatie betrokken wordt, waarbij de inzet is om tot
gezamenlijke meerwaarde te komen;
uitvoeren van de in het bedrijfsplan opgenomen gekwantificeerde prestaties;
realiseren van bovenstaande punten met een sluitende exploitatie wat onder
andere impliceert dat ook het verwerven van een derde geldstroom door de
verkoop van commercials en het verwerven van opdrachten binnen de marges
van de Mediawet veel aandacht behoeft.

De werkwijze van het bestuur heeft zich in het afgelopen jaar gekenmerkt als
"hands on. Met de aanstelling van de nieuwe directeur zal het bestuur wat meer
afstand nemen.
Directie
Per 15 september 2013 is Arjan Verwoerd benoemd tot nieuwe directeur van
RTV Dordrecht. De heer Verwoerd maakte deel uit van het bestuur dat eind 2012 is
aangetreden en daardoor is hij goed op de hoogte van de opgaven die er liggen. Bij
deze aanstelling is bewust gekozen voor een directeur met een functieprofiel zonder
journalistieke of redactionele ervaring, maar met ervaring op het gebied van
organisatiemanagement en vrijwilligerscoördinatie. De prioriteit van de directeur ligt
bij de volgende drie zaken:
herhuisvesting van RTV Dordrecht op het Leerpark;
doorontwikkeling van de interne organisatie ter bevordering van de
doelmatigheid;
acquisitie van opdrachten en commerciële inkomsten.
De directeur blijft hierbij onveranderd verantwoordelijk voor de inhoudelijke
programmering.
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Verhuizing naar het Leerpark
RTV Dordrecht verhuist per november 2013 definitief naar het Leerpark. Door de
clustering met RTV Rijnmond en Da Vinci Media ontstaat op deze locatie een
mediacentrum waar de stad trots op kan zijn. Het belooft een bruisende plek te
worden waar professionals sam enwerken m et vrijwilligers en studenten. De
wethouder zal de nieuwe locatie nog dit kalenderjaar openen. Uw raad zal een
uitnodiging voor dit feestelijke moment ontvangen.
In de sam enwerking tussen de verschillende partijen zal op een efficiënte en
kostenbesparende wijze gebruik worden gemaakt van expertise en faciliteiten.
RTV Dordrecht heeft overeenstemming bereikt met Da Vinci Media over de wijze
waarop leerlingen van het Da Vinci College bijdragen kunnen leveren aan de
producties van RTV Dordrecht. Ook met RTV Rijnmond zijn samenwerkingsafspraken
gemaakt, in de eerste plaats over redactionele sam enwerking. DrechtstadFM zendt
inmiddels de nieuwsbulletins van Radio Rijnmond uit.
De verhuizing wordt aangegrepen om de uitstraling van de om roep te verfrissen.
Recent zijn een nieuwe huisstijl en een nieuw logo gepresenteerd.

Programmering en organisatie
In het businessplan dat u ten behoeve van uw advies op 25 september 2012 heeft
ontvangen zijn inhoudelijke ambities verwoord. De omroep ligt op koers om deze
concrete, gekwantificeerde opgaven te behalen:
de tak 'televisie maakt haar wekelijkse programma's conform de
prestatieafspraken;
Drechtstad FM is, na de noodzakelijke modernisering van de radiostudio en na
een periode van proefuitzendingen, op 6 september 2013 gestart met een nieuwe
afwisselende programmering. Men heeft enkele landelijk bekende dj's aan het
station weten te binden;
Idordt maakt de voorgenomen wekelijkse tv-uitzendingen van een half uur en
speelt een belangrijke rol binnen de "nieuwe m edia" van de Om roep.
In de nieuwe organisatiestructuur zijn er eindredacteuren op het gebied van nieuws,
radio, nieuwe media en achtergrondprogrammering en bijzondere projecten. Men
werkt m omenteel aan de verdere samenhang en samenwerking tussen de diverse
onderdelen. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van derde geldstroomprojecten en
het optimaal benutten van de diverse mediakanalen voor nieuwsdeling, etc..

Financiële positie
Ten opzichte van 2013 wordt in 2014 een verdubbeling van de comm erciële
gestart, waarbinnen directeur, eindredacteur radio, eindredacteur bijzondere
projecten en reclameacquisiteur samen lijnen uitzetten en afspraken maken om tot
geslaagde wervingsprojecten te komen. Het gaat hierbij om het verwerven van
reclame-inkomsten binnen de marges van de Mediawet en om vorm en van
programmaparticipatie door derde partijen.
De personele lasten zijn in de afgelopen twee jaren gereduceerd door inkrim ping
van het personeelsbestand. De omroep stelt dat inmiddels de minim ale bezetting is
bereikt om de eerder gestelde am bities te kunnen waarm aken. Een groot deel van
de werkzaamheden wordt door stagiaires en vrijwilligers verricht.
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Moties
Op 25 septem ber 2012 zijn in uw raad twee m oties aangenom en met betrekking tot
de lokale Omroep.

Motie 1 "Nieuwe omroep Dordrecht"
In 2005 heeft de gem eente aan RTV Dordrecht een lening verstrekt van
malen uitgesteld en staat nu gepland voor 2014. In het ondernem ingsplan van de
omroep is geen rekening gehouden met aflossing van de lening en de om roep
beschikt hiervoor ook niet over een eigen vermogen. Aanvang van de aflossing per
2014 zou de kansrijke opgave op het Leerpark volgens het college dan ook
onmogelijk m aken.
Op 25 september 2012 heeft uw raad een motie aangenomen waarin het college
wordt verzocht om een jaar na ingang van de nieuwe uitzendm achtiging, doch
uiterlijk bij de begrotingsbehandeling van 2014, een besluit aan de raad voor te
leggen waardoor de lening onder voorwaarden wordt kwijtgescholden. Hiermee
moet de omroep ruim te krijgen om voor een gezonde financiële positie en een
gestage opbouw van voldoende reserves.
Voorwaarde 1: De partijen hebben hun samenwerking bekrachtigd in de oprichting
van een nieuw rechtspersoon met eigen statuten en een eigen bestuur.

Aan deze voorwaarde is volgens het college voldaan. Er is weliswaar geen nieuwe
rechtspersoon met nieuwe statuten opgericht, maar er is wel een nieuw bestuur
aangetreden dat wordt gedragen door de verschillende partners. Daarnaast is de
organisatiestructuur aangepast en gericht op een volwaardige samenwerking.
Voorwaarde 2: De omroep heeft de voornemens uit het ondernemingsplan, voor
zover m ogelijk binnen de afgelopen term ijn, ten aanzien van de pijlers radio,
televisie en website/ nieuwe media uitgevoerd.

Aan deze voorwaarde is volgens het college voldaan. Een toelichting staat hierboven
weergegeven, onder het kopje "Programmering en organisatie".
Voorwaarde 3: De financiële situatie van de nieuwe omroeporganisatie is conform
de financiële paragraaf uit het ondernemingsplan.

Aan deze voorwaarde is volgens het college op dit moment nog niet voldaan. Het
jaar 2012 heeft de omroep afgesloten met een positief resultaat. Het resultaat over
2013 is op dit moment nog niet duidelijk. Dit resultaat is van belang voor de
uitvoering van de motie, omdat hiermee beter kan worden bepaald of het een
structurele positieve ontwikkeling betreft. De gemeente ontvangt de jaarrekening
van RTV Dordrecht uiterlijk per 1 april 2014. U kunt op dat moment spoedig een
voorstel tegemoet zien over de kwijtschelding van de lening.
Conclusie:

Het college stelt vast dat op dit moment aan twee van de drie gestelde voorwaarden
voldoende is voldaan. In april 2014 kan worden vastgesteld of ook aan de derde
voorwaarde in voldoende mate is voldaan. U zult dan een definitief voorstel
ontvangen over de kwijtschelding.
Motie 2b "Sociaal tarief RTV Dordrecht"
Uw raad heeft op 25 septem ber 2012 een motie aangenomen met als doel te
bevorderen dat de omroep zendtijd tegen een sociaal tarief aanbiedt aan niet-
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commerciële verenigingen en instellingen. Het college informeert u over de
uitkomsten van de gesprekken die hierover met de omroep zijn gevoerd.
De Mediawet beperkt de mogelijkheden tot het hanteren van tarieven bij producties
met of in opdracht van externe partners. Wanneer binnen de kaders van deze wet
afspraken gemaakt worden met derden houdt de omroep rekening met het karakter
en de financiële draagkracht van deze organisatie. Bij minder draagkrachtige
organisaties met een maatschappelijke doelstelling worden coulante tarieven
gehanteerd. Recent is de afspraak gemaakt dat er twee tariefstelsels ontwikkeld
worden die als basis gelden voor gesprekken met mogelijke partners: een
basistarief en een tarief voor minder draagkrachtige partners.
a. Inspraak en communicatie
N.v.t.
b. Vervolgtraject besluitvorming
N.v.t.
4. Wat mag het kosten?
Hierboven staat een toelichting op de mogelijke kwijtschelding van de lening die in
2005 door de gemeente Dordrecht aan RTV Dordrecht is verstrekt, per april 2014.
Er zijn hiernaast nog drie financiële onderwerpen die een toelichting behoeven.
Eenmalige kosten verhuizing

de verhuizing van RTV Dordrecht naar het Leerpark. RTV Dordrecht heeft door
middel van twee subsidieaanvragen een beroep gedaan op dit budget:
verbouwingkosten van het gebouw de Plint en het afbouwen van de studio ter
plaatse.
inrichting van de radio-afdeling (o.a. nieuwe mobiele radiostudio);
inrichting van de TV-afdeling
inrichting van de afdeling nieuwe media;
kosten huidige pand (dubbele huur- en energiekosten, terugbrengen in oude
staat);
kantoorinrichting (de huidige inventaris is afgeschreven);
directe verhuiskosten;
kosten voor technische, specifieke begeleiding bij de verhuizing.
Na uitgebreid ambtelijk overleg over de inhoud van de aanvragen zijn inmiddels
positieve beschikkingen verstuurd.
Bezuiniging vanaf 2015
Op 16 en 17 juli 2013 heeft uw gemeenteraad besloten om vanaf 2015 jaarlijks

een omvangrijke gemeentebrede bezuinigingsopgave. RTV Dordrecht heeft in
gesprekken met de wethouder aangegeven begrip te hebben voor de bezuiniging.
De omroep heeft hierbij wel aangetekend dat de bezuiniging pas vanaf 2016 op een
verantwoorde wijze zou kunnen worden opgevangen. Het belangrijkste argument
hiervoor is dat de acquisitie voor die tijd nog niet optimaal ontwikkeld is, waardoor
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de inkomsten teveel zouden achterblijven. De wethouder heeft in deze gesprekken
aangegeven dat het college uitstel van de bezuiniging in de huidige context niet
aanvaardbaar vindt. RTV Dordrecht zal hierdoor nog meer prioriteit geven aan het
verwerven van eigen inkomsten. Indien het niveau hiervan in 2015 desondanks niet
toereikend is, zal tijdig met de gemeente worden gesproken over de gevolgen voor
organisatie en programmering.

Indexering 2014
De jaarlijkse exploitatiesubsidie zal in 2014 niet worden geïndexeerd. De omroep is
hierover geïnformeerd en heeft dit meegenomen in de meerjarenbegroting.
5. Bij deze raadsinformatiebrief horen de volgende bijlagen:
Motie 1: Nieuwe omroep Dordrecht
Motie 2b: Sociaal tarief RTV Dordrecht
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

J

Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris
de bur4meester

M.M. van der Kraan
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