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MOTIE 

Ingediend door : 
Mede-indieners :  

Bert Kleine Schaars (DB) en Lars Wuijster (VVD) 
Kitty Schmidt-Versteeg (SP), Erik Stegink (GB) en Henk Groothuis (CDA) 

Agendapunt  :  
Voorstelnr.  : 

887272 

Onderwerp  : Subsidieverstrekking DRTV 

De raad heeft gesproken over het volgende: 
 
Het bestuur van DRTV heeft op 1 oktober een subsidieaanvraag ingediend voor het uitvoeren van het 
jaarplan 2014. De omvang van het verzochte subsidiebedrag was € 104.000,00.  
 
Uit de media en antwoorden op vragen van Raadsleden blijkt dat het college op 20 december 2013 heeft 
besloten om, in afwijking op de Algemene Subsidieverordening Deventer, een voorschot van € 26.000,00 
beschikbaar te stellen.  
 
Het besluit tot het verlenen van het voorschot is genomen onder de voorwaarde dat er uiterlijk 1 april een 
definitieve aanvraag is ingediend.  
Tevens is aangegeven dat, als er niet aan de voorwaarden kan worden voldaan, het voorgeschoten 
bedrag kan worden teruggevorderd.  
Voorts wordt aangegeven dat de subsidie is verstrekt om wille van de continuïteit van de lokale omroep 
en het behoud van de zendmachtiging. 
 

De raad vindt het volgende: 
 
Het college heeft bij ‘hoge uitzondering’ besloten tot het verstrekken van een voorschot. Zij heeft dit 
besluit genomen in de wetenschap dat er een maatschappelijke discussie gaande was over de financiële 
situatie en de toekomst van DRTV. 
De raad vindt dit ongepast en had vooraf hierover geïnformeerd willen zijn. 
 

De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op: 
 

 Geen verdere voorschotten te verlenen tot 1 april 2014. 

 De begroting van DRTV aan de raad beschikbaar te stellen. 

 Geen besluit te nemen op het verlenen van een subsidie voordat de raad zijn wensen en 
bedenkingen heeft gegeven over de begroting (en eventuele andere plannen) en het voorstel van 
het college om subsidie te verlenen.  
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