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1. Inleiding: waarom deze mededeling 

Naar aanleiding van eerdere toezeggingen in 2012 aan de raad biedt het college de raad via deze 

raadsmededeling de tot haar beschikking gestelde jaarstukken 2013 van DRTV aan. 
 

 

2. Kader 

Toezegging aan de raad.  
 
 

3. Kern van de boodschap 

De situatie bij DRTV baart zorgen.  

De inkomsten uit sponsoring en coproducties zijn het afgelopen jaar hard teruggelopen. Dat wijt het 

bestuur voor een deel aan de economische situatie en voor een deel aan de personele wisseling op 

de acquisitiefunctie. 

Het college heeft haar zorg overgebracht en de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de continuïteit 

van de instelling benadrukt. 

Het bestuur heeft dat volmondig bevestigd. Op basis van het meerjarenplan dat in april 2013 zal 

worden ingediend, zullen wij het toekomstperspectief van DRTV beoordelen. Vanzelfsprekend zijn wij 

bereid de raad daarover te informeren. 
 
 

4. Nadere toelichting  

In september meldde het bestuur van DRTV dat de inkomsten sterk terugliepen en dat men 

verwachtte het jaar af te sluiten met een aanzienlijk tekort. Dit tekort kan worden opgevangen uit de 

eigen reserves.  

In een ambtelijk gesprek daarover, meldde het bestuur van DRTV dat zij bezig was met de 

voorbereiding van een reorganisatie en het opstellen van een meerjarenplan op basis van reële 

gegevens. Dit plan is naar verwachting in april 2013 definitief.  

In dat gesprek is het bestuur er nogmaals op gewezen dat er alleen subsidie kan worden verstrekt op 

basis van een reële en sluitende begroting. 

Op 8 november 2012 ontving de gemeente het verzoek om subsidie voor jaar 2013. Deze aanvraag 

was niet compleet. 

Begin december ontvingen wij aanvullende informatie. Alsnog bleek er geen sluitende 

begroting ingediend. 

Ambtelijk hebben wij de directeur van DRTV er nogmaals op gewezen dat er geen subsidie kan 

worden verstrekt op basis van een niet sluitende begroting. 

Naar aanleiding hiervan heeft het college het bestuur en de directie DRTV uitgenodigd voor een 

overleg op korte termijn.  

Dat overleg heeft 11 januari jl. plaatsgevonden.  

Op 8 januari ontvingen wij een sluitende begroting (zie bijlage). 

In het bestuurlijk overleg heeft het college haar zorg uitgesproken over de exploitatie van de lokale 

omroep.  
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Het bestuur heeft benadrukt dat zij bezig is met een nieuwe meerjarenbegroting en dat zij er alle 

vertrouwen in heeft dat de huidige begroting een reële is die zonder tekort kan worden afgesloten aan 

het eind van het jaar. 

Zij baseert dit vertrouwen mede op een toename aan inkomsten uit sponsoring en co-producties. 

Het bestuur zegt toe in april een meerjarenplan en meerjarenbegroting voor te leggen aan de 

gemeente.  

 

Op 18 januari hebben wij DRTV voor het jaar 2013 een subsidiebeschikking verstrekt, met daarin 

expliciet vermeld de afspraak dat ‘’u in april een realistisch meerjarenplan, inclusief begroting bij ons 

indient. De begroting dient sluitend te zijn en een opbouw te laten zien in vier jaar van 10 % reserve 

van de jaarlijkse exploitatielasten.’’ 

De Algemene Subsidie Verordening schrijft voor dat het college binnen 13 weken een besluit moet 

nemen op een subsidieverzoek. Indien een instelling de subsidieaanvraag met bijbehorende 

begroting niet tijdig indient, kan dat er toe leiden dat de beschikking niet voor aanvang van het 

begrotingsjaar wordt verstrekt. Zonder beschikking wordt er geen voorschot verleend.  

Het is dus in het belang van de instelling dat er tijdig een sluitende begroting wordt ingediend. 
De gangbare regel voor het verstrekken van een subsidie is dat, indien de begroting niet voldoet aan 
de subsidieverordening, er geen beschikking wordt verleend; dan ontvangt de instelling geen subsidie. 
  
 
 

5. Bijlagen 
- Jaarverslag 2011 DRTV 
- Begroting 2013 DRTV 
- Jaarplan 2013 DRTV 


