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de leden van de Gemeenteraad van Dordrecht,
Spuiboulevard 300,
3311 GR Dordrecht.

Voorstel bezuiniging op subsidie RTV Dordrecht.
29 oktober 2013.

Geachte leden van de gemeenteraad,
Bijgevoegd treft u in afschrift een brief die wij aan het college van Burgemeester en Wethouders
hebben gestuurd als toelichting op het collegebesluit om RTV Dordrecht met ingang van 2015 met
een bedrag van EUR 35.000 te korten op de subsidie.
Wij hopen dat u onze motivatie kunt overnemen bij het nemen van een besluit. Mocht u een toelichting
wensen, dat kunt u contact opnemen met onze voorzitter Cees den Bakker, telefoon 06-20959405.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

C. den Bakker, voorzitter.

D. in 't Veld, penningmeester.
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Geacht college,
Het bestuur van RTV Dordrecht heeft kennis genomen van uw brief d.d. 22 oktober 2013, waarin u uw
voornemen bekend maakt om de subsidie van RTV Dordrecht met ingang van 2015 met EUR 35.000,te verlagen. De voorzitter en de directeur van RTV Dordrecht hebben op 10 oktober een mondelinge
toelichting gegeven aan wethouder Piet Sleeking over onze zienswijze op dit voorstel. Graag lichten
wij dit via deze brief verder toe.
Dordrecht heeft al ruim 25 jaar een lokale omroep met TV, Radio en Internet. De omroep krijgt
financiële steun van de gemeente Dordrecht, zelfs meer dan wettelijk verplicht is. De gemeenteraad
hecht er namelijk aan een semi-professionele lokale omroep in onze gemeente in stand te houden.
RTV Dordrecht kent een geschiedenis van ups en downs, waarbij de downs voornamelijk financieel
van aard waren. De gemeenteraad heeft vele malen extra gelden ter beschikking gesteld om de
omroep op de been te houden.
Afgelopen jaren is er hard aan gewerkt de omroep te vernieuwen. De gemeenteraad heeft op voorstel
van het college in 2012 ingestemd met het verlenen van een nieuwe zendmachtiging voor RTV
Dordrecht, in combinatie met iDordt en de vrijwilligers van Media78. De gemeente heeft daarbij
kenbaar gemaakt te hechten aan een samenwerking met RTV Rijnmond en daVinci Media. Bovendien
heeft de gemeente de wens te kennen gegeven om gezamenlijk intrek te nemen in een nieuw
mediacentrum op het Leerpark. De gemeente heeft een intensieve begeleiding, financiële middelen en
politieke steun aan deze opdracht verleend. Er is een vrijwel geheel nieuw bestuur aangetreden om
leiding te geven aan dit proces.
Momenteel staan we op het punt te verhuizen en ten tijde van de behandeling van de begroting in de
Gemeenteraad, worden de dozen daadwerkelijk ingepakt. Er is niet stilgezeten. Zo is er door ons -met
steun van de gemeente- geïnvesteerd in de verbouwing van dit complex, er is een nieuwe radiostudio
ingericht, er is een nieuw uitzendsysteem ingevoerd en komt samenwerking met het onderwijs van
daVinci Media, hetgeen ook een aanzienlijke financiële investering vereist etc. etc. De verhuizing leidt
ook tot extra kosten bijvoorbeeld door een dubbele huur van de oude en nieuwe locatie.
Het bestuur heeft inmiddels ook een behoorlijk aantal bezuinigingen doorgevoerd onder meer door het
inkrimpen van het personeelsbestand, het opzeggen van abonnementen (bijv. ANP-nieuws),
terugdraaien van het aantal vrijwilligers met een vergoeding, efficiënter werken etc. Daarnaast levert
samenwerking met RTV Rijnmond I het gratis gebruik van radionieuwbulletins op en samenwerking
met de NOS levert een gratis dagelijkse rubriek van 60 seconden landelijk TV-nieuws op. Door
samenwerking met bedrijven werd gratis meubilair, een nieuw logo en nieuw drukwerk ter beschikking
gesteld.

Alles in aanmerking nemend heeft dat geleid tot een licht positief sluitende begroting van RTV
Dordrecht, voor het tweede achtereenvolgende jaar. En die trend zet zich voort. Het bestuur heeft vele
prioriteiten, een sluitende begroting is daarbij echter één van de hoogste: wij vragen geen extra geld
meer aan de gemeente Dordrecht en spannen ons tot het uiterste in om meer eigen inkomsten te
genereren. Zwarte cijfers horen voortaan bij ons.
En dan komt het bericht dat we moeten bezuinigen. De bomen groeien niet meer tot aan de hemel, de
gemeente merkt dit en zal de komende jaren de broekriem moeten aanhalen. Het bestuur van RTV
Dordrecht begrijpt, dat als iedereen in de gesubsidieerde sector moet lijden, dat ook ons zal treffen.
Maar het moment is buitengewoon ongelukkig, juist nu we midden in die overgang zitten, en waarvan
we eind volgend jaar pas precies weten wat dit voor ons meerjarenbegroting echt betekent. De
omroep weer richting zwarte cijfers te leiden. Er is nu een niveau bereikt waarbij met nog meer
personele maatregelen -zeker op de korte termijn omdat dan de ingezette transformatie in tijd geen
kans heeft gekregen om vruchten af te werpen- de programmering en kwaliteit van programma's zal
worden geraakt.
Ons voorstel en verzoek is dan ook, om de geplande bezuiniging pas in 2016 te laten ingaan. We zijn
van mening, dat we dan ook goed op orde zijn en dat we onze eigen commerciële inkomsten op een
zodanig niveau hebben, dat we dit ook op kunnen vangen. Onze inspanningen zijn niet anders dan
daar opgericht.
Het bestuur hecht eraan om nogmaals te benadrukken dat wij onze verantwoordelijkheid om bij te
dragen aan noodzakelijke bezuinigingen niet wensen te ontlopen. Aan de andere kant volgen wij een
ontwikkeling die door de Gemeenteraad als zeer gewenst is bestempeld, mede in het licht van een
pluriform medialandschap in deze stad.
Wij spreken de hoop uit, dat ons verzoek positief ontvangen zal worden. Deze brief zal in afschrift aan
de gemeenteraad worden gezonden.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

C. den Bakker, voorzitter.

D. in 't Veld, penningmeester.

