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Vergoeding Jouw FM voor uitzenden raadsvergaderingen
Korte inhoud voorstel

1. Aanleiding
Jouw FM (voorheen AB Radio) heeft een contract met de gemeente Bloemendaal voor het uitzenden van
alle openbare raadsvergaderingen. Dit contract ,een vijfjarige overeenkomst, loopt per 31 december
2012 af. De raad zal om die reden in december moeten besluiten over het al dan niet voortzetten van
het verstrekken van een vergoeding voor deze dienst.
2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten
In de huidige overeenkomst is het volgende vastgelegd:
Jouw FM verzorgt van elke openbare raadsvergadering een integrale live uitzending via de lokale
omroep.
Als de gemeente dat wenst verzorgt Jouw FM een herhaling van een selectie uit een raadsvergadering
op de zondag na de raad tussen 10.00 en 11.00 uur.
De gemeente vergoedt Jouw FM een bedrag van 200 euro per vergadering.
De overeenkomst geldt voor een periode van 5 jaar en eindigt op 31 december 2012.
Over het al dan niet aangaan van een nieuwe overeenkomst wordt in november met Jouw FM een
gesprek gevoerd.
Overwegingen:
Het is voor Jouw FM niet mogelijk om aan te geven hoeveel mensen er luisteren naar de uitzending van
de gemeenteraadsvergadering. Wel geven zij aan dat als er iets mis is met de techniek waardoor de
uitzending wordt onderbroken er direct gebeld wordt.
De gemeente heeft inmiddels een RaadsInformatieSysteem waardoor alle vergaderingen live via
internet te bekijken en te beluisteren zijn. En tevens op ieder gewenst moment terug te bekijken en te
beluisteren.
Het is deze tijd niet ondenkbaar dat de meeste huishoudens beschikken over een pc en internet en via
die weg de vergaderingen kunnen volgen. Aan de andere kant is een pc niet overal beschikbaar en
beschikt niet iedereen over een draadloos netwerk.
Het is voor een gemeente belangrijk dat middelen om burgers te informeren over bestuurlijke zaken
worden ingezet en de radio hoort daarbij.
Voorstel:
Vanuit de gedachte dat de radio een middel is om de burger van Bloemendaal te informeren over
bestuurlijke zaken, lijkt het zinvol de overeenkomst met Jouw FM te verlengen.
In die overeenkomst zou de passage over het herhalen van een selectie van vergaderingen op de
zondag na de raad kunnen vervallen, omdat daar het RIS in voorziet en er bovendien nog nooit gebruik

-2is gemaakt van die optie door de gemeente.
Het lijkt raadzaam om in de overeenkomst op te nemen dat er informatie beschikbaar moet komen over
het aantal mensen dat de raadsvergaderingen via de radio volgt. Voorgesteld wordt om deze vraag mee
te nemen in het eerstvolgende onderzoek “ Waar staat je gemeente”.
De vergoeding voor de raadsvergaderingen bedraagt 200 euro per vergadering.
Gelet op de aankomende verkiezingen wordt voorgesteld de overeenkomst te verlengen voor twee jaar
dwz tot 31 december 2014.
In de maand november van 2014 overleggen Jouw FM en de gemeente over het al dan niet aangaan
van een nieuwe overeenkomst.
3. Financiële aspecten/risico’s
Er zijn 10 reguliere vergaderingen, een reserve raad en een begrotingsraad. In totaal zijn de kosten
maximaal 12 vergaderingen x 200 euro is 2400 euro.
4. Communicatie aspecten
De gemeente stuurt een persbericht uit over de voortzetting van de overeenkomst met Jouw FM
5. Voorstel
Voorstel:
Vanuit de gedachte dat de radio een middel is om de burger van Bloemendaal te informeren over
bestuurlijke zaken, lijkt het zinvol de overeenkomst met Jouw FM te verlengen.
In die overeenkomst zou de passage over het herhalen van een selectie van vergaderingen op de
zondag na de raad kunnen vervallen, omdat daar het RIS in voorziet en er bovendien nog nooit gebruik
is gemaakt van die optie door de gemeente.
Het lijkt raadzaam om in de overeenkomst op te nemen dat er informatie beschikbaar moet komen over
het aantal mensen dat de raadsvergaderingen via de radio volgt. Voorgesteld wordt om deze vraag mee
te nemen in het eerstvolgende onderzoek “ Waar staat je gemeente”.
De vergoeding voor de uitzending bedraagt 200 euro per vergadering.
De overeenkomst gaat in op 1 januari 2013 en eindigt op 31 december 2014.
In de maand november van 2014 overleggen Jouw FM en de gemeente over het al dan niet aangaan
van een nieuwe overeenkomst.
6. Uitvoering
De overeenkomst wordt opgesteld en ter ondertekening voorgelegd aan Jouw FM

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

R.Th.M. Nederveen

, burgemeester.

A.Ph. van der Wees

, secretaris.

Advies Commissie
De commissie is akkoord met het voorstel en onderschrijft de gedachte dat zolang er mensen
zijn die de radio luisteren ipv via internet, er reden is tot uitzenden. Het gevraagde onderzoek
wordt uitgevoerd door dit op te nemen in de eerstvolgende burger enquête “ waar staat je
gemeente” . En het gesprek over het vervolg van vergoeding na 2014, vindt plaats voor de
zomer 2014 . De voorzitter concludeert dat commissie adviseert het punt te agenderen als
hamerpunt voor de raad van 20 december 2012 (opnemen in BTA).

De raad der gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2012;

b e s l u i t:

1. De overeenkomst met JouwFM voor het uitzenden van alle openbare raadsvergaderingen
te verlengen voor een periode van twee jaar tot 31 december 2014.
2. In de overeenkomst op te nemen dat JouwFM een luisteronderzoek uitvoert om een
indicatie te krijgen van het aantal mensen dat de raadsvergaderingen via de radio volgt en
deze vraag mee te nemen in het eerstvolgende onderzoek “ Waar staat je gemeente”.
3. JouwFM een subsidie van 200 euro per vergadering te verstrekken met een maximum van
12 vergaderingen d.w.z. 2400 euro.
4. In de maand mei/juni van 2014 een gesprek aan te gaan met JouwFM over het al dan niet
aangaan van een nieuwe overeenkomst en dit voor de zomer voor te leggen aan de
gemeenteraad.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 20 december 2012.

, voorzitter

, griffier

