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Amendement Subsidie Lokale Radio
Datum ingekomen: 2 november 2020.
Vofgtetter
Status
Registratienummer:
Betreft: corsanr. 2020002890
De raad van de gemeente Bloemendaal in vergadering bijeen op 5 november 2020, behandelend
agendapunt 5 met als onderwerp Vaststellen van de Begroting 2021'.
Constaterende dat,
o

O

De Stichting Lokale Omroep Regio Haarlem het Commissariaat van de Media heeft verzocht
om aanwijzing ais lokale publieke media-instelling in de gemeente Bloemendaal.
Het Commissariaat voor de Media de gemeente Bloemendaal/de Raad van de gemeente
Bloemendaal bij brief gedateerd 13 maart 2020 heeft verzocht aan het Commissariaat
over dit verzoek advies uit te brengen.
De beraadslagingen over het uit te brengen advies niet eerder dan 12 november 2020 zulten
plaatsvinden,
De gemeente Bloemendaal met ingang van 2021 voor de subsidiering van de lokale omroep
een bijdrage uit het gemeentefonds ontvangt van C 1,39 per huishouden.
Uitgaande van 10.387 huishoudens In 2021 dit neerkomt op een bijdrage van í 14.438.
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Overwegende dat besluitvorming over het uit te brengen advies over de Stichting

o

o
9

Lokale Omroep Regio Haarlem niet eerder dan in de raadsvergadering van 12
november zal kunnen plaatsvinden (zie raadsvoorstel Subsidie Lokale Radio Corsanr.

2020002629)en
o

Dan geconcretiseerd kan worden in hoeverre het medîa-aanbod zich richt "op de
bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven".
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Aan besluitpunt 2 in het door het College voorgestelde raadsbesluit 2020002890 toe te voegen:
“met díen verstande aanwijzing van de Stichting Lokale Omroep Haarlem door het Commissariaat
voor de Media - en vaststelling van het bedrag van «14.438 - niet zal plaatsvinden nadat rekening
Is gehouden met de nadere overwegingen door de raad, In het bļjzonderten aanzien van of/hoe
het media-aanbod van deze Stichting bijdraagt aan "de bevrediging van maatschappelijke behoeften
die in de gemeente leven".

Z-

Besluit

