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1. Inleiding: waarom deze mededeling 

De situatie bij Deventer Radio en Televisie is veranderd. Dit is voor DRTV aanleiding geweest eerst 
op ambtelijk (op donderdag 14 maart) en vervolgens op bestuurlijk niveau (op vrijdag 15 maart) de 
nieuwe situatie toe te lichten. Het betreft een wijziging in de samenstelling van het bestuur en een 
wissel in de leiding van de organisatie.  

Wij willen deze informatie meteen met u delen gezien de eerder gedeelde zorgen over DRTV en de 
vragen die vanuit uw raad zijn gesteld. 

 

2. Kader 

In september 2012  meldde het bestuur van DRTV ons dat hun inkomsten aanzienlijk terugliepen en 
dat  men verwachtte het jaar af te sluiten met een navenant  tekort. Dit tekort kan worden 
opgevangen  uit de eigen reserves.  

In een ambtelijk gesprek daarover meldde het bestuur dat het bezig was met de voorbereiding van 
een reorganisatie en het opstellen van een meerjarenplan op basis van reële gegevens. Dit plan wordt 
in april 2013 aan ons voorgelegd. 

Naar aanleiding hiervan heeft het college  het bestuur en de directie DRTV uitgenodigd voor een 
overleg begin januari 2013.  Op 8 januari ontvingen wij een sluitende begroting 2013. 

De gemeente is subsidiegever (bekostiging). 

 

3. Kern van de boodschap 

Vandaag heeft DRTV ons bestuurlijk op de hoogte gebracht van een wissel in de leiding. Marja Vijn 
vervangt Eelco van der Kerkhoff; zij is nu belast met de totstandkoming en uitvoering van de 
reorganisatie en het opstellen van een meerjarenplan. Daarnaast hebben vier leden van het bestuur 
van DRTV zich kort geleden teruggetrokken, waardoor het bestuur van DRTV nog één bestuurslid 
heeft. De beslissingsbevoegdheid van het bestuur is juridisch nog steeds geborgd.  

DRTV heeft ons snel en goed geïnformeerd over de wijzigingen. Wij zijn intensief en constructief in 
overleg met DRTV over de continuïteit van de organisatie. 

 

4. Nadere toelichting 

Meer informatie leest u in het bijgevoegde persbericht van DRTV. 

 
 


