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Titel Amendement Versterken lokale media

Nummer / zaaknummer 20A79
504479

De raadsleden stellen de volgende toevoeging voor:

In de begroting 2021 aan programma S.05 Cultuur de volgende paragraaf toe te voegen onder 
‘Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen’;

Versterken lokale media
Sterke lokale media zijn essentieel voor het functioneren van de lokale democratie. Daarom 
investeren we hierin. We starten een tweejarige proef met een lokaal mediafonds van 
tenminste € 65.000,- per jaar. Daarbij hebben we als uitgangspunten dat een bepaald project 
van een mediapartner of zelfstandig journalist subsidie kan aanvragen. Per aanvraag mag er 
maximaal € 10.000,- verstrekt worden en geen enkele aanvrager mag meer dan 1/3 van het 
jaarlijks beschikbare budget verkrijgen. We verlenen RTV Arnhem in 2021 eenmalig een 
extra subsidie van € 80.000,- tot maximaal € 125.000,-. Voor het einde van het jaar 
informeert het college de gemeenteraad of de ingezette verbetering van RTV Arnhem 
gestalte krijgen. Naar aanleiding hiervan wordt voorstel gedaan voor een structurele 
bijdrage.

De kosten voor beide onderdelen betalen we uit het cultuurbudget. Het cultuurbudget verhogen 
we met eenzelfde bedrag door toevoeging van gelden die de gemeente krijgt van het Rijk voor 
compensatie van de gevolgen van de coronacrisis. De zoektocht naar structurele financiële
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middelen voor lokale media zetten we voort. Zdat we voor het einde van het eerste jaar RTV en 
voor het einde van de pilot met het lokaal mediafonds, bij gebleken succes, kunnen voorzetten.

Toelichting:

Sterke lokale media zijn essentieel voor het functioneren van de lokale democratie. Het 
verkrijgen, controleren en verspreiden van informatie enorm belangrijk is voor Arnhem, de 
politiek en inwoners. Nu maar ook zeker ook in de toekomst. Om allerlei uiteenlopende 
redenen staan diverse lokale media onder druk en komen nieuwe initiatieven moeilijk tot 
stand. Zo staat de debatfunctie binnen onze gemeente al langer onder druk. Met een lokaal 
mediafonds kan hier mogelijk een positieve bijdrage aan geleverd worden. Dit is eerder 
onderzocht, waarover het college de gemeenteraad op 28 mei 2019 informeerden. In de 
brief zegt het college onder meer: “Een groot deel van de Arnhemse lokale media pleit er 
voor om met een mediafonds te starten en praktijkervaring op te doen.” De kosten zouden 
zo’n € 65.000,- zijn. Het college pleitte voor een tweejarige proefperiode. Met dit voorstel 
wordt hier toch gevolg aan gegeven, ook vanuit het idee uit de brief: “Het zou gaan om het 
oprichten van een zelfstandige stichting met onafhankelijk bestuur, waarmee de gemeente 
een subsidierelatie aangaat.

Het fonds is voor losse onafhankelijke onderzoeksjournalistieke projecten en de gelden 
mogen niet voor algemene doeleinden worden gebruikt. De journalist moet het vertrouwen 
geven om tot een kwalitatieve journalistieke productie te komen. De gemaakte 
mediaproductie moet betrekking hebben tot Arnhem en openbaar toegankelijk zijn.”

De raad verzoekt het college zo snel mogelijk profiel schets op te stellen voor een bestuur, 
de competenties die daar in vertegenwoordigd moeten zijn en de richtlijnen die zij 
voornemens is mee te geven bij de subsidie verstrekking. In het bestuur moet logischerwijs 
actuele journalistieke en redactioneel ervaring aanwezig zijn.

Naast social media, blogs en meerdere kleine nieuwsmedia hebben we ook een stabiele 
professionele zendgemachtigde nodig. Die naast haar primaire taak ook zorgdraagt voor 
opleiding van vrijwilligers en media professionals. RTV Arnhem heeft de gemeenteraad op 22 
juni 2020 op de hoogte gesteld van de (op handde staande) ontwikkelingen, en heeft de raad 
hier op 3 oktober 2020 een onderbouwing over gestuurd. RTV Arnhem heeft aangeven het 
gesprek met andere Arnhemse mediapartners te willen aangaan voor samenwerking en/of 
ondersteuning.

Juist ook ten tijden van de coronacrisis zijn sterke (lokale) media van groot belang om inwoners 
goed te informeren en de politiek goed te kunnen volgen. Het Rijk stelt middelen beschikbaar 
voor ondersteuning van de cultuursector (waaronder media). Door een deel hiervan te 
reserveren ondersteunen we niet alleen de lokale media en de lokale democratie, maar geven 
we ook ruimte aan de vele zzp’ers in de mediasector.V________________________________
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 7 0  6 0  5 0  4 0 
Coenders   Combée   Andeweg   Greving   
Prinsen   Pape   Loor   Bouma   
Navis   Kalthoff   Venhoek   De Vries   
Dolsma   Van Es   Van Ommen   Visser   
Gemici   Maref   Van Iperen      
Simonis   Loos         
Van der Loo       3 0  3 0 
    2 0 Manders   Elfrink   
 1 0 Van Dillen   Van der Laak   Çetintaş   
Wiggers   Hutten   Kraaijenbrink   Dobbe   
            
 2 0  2 0  2 0    

Becker   Usta   De Groot   Verheij   
Nede   Aydemir   Eliëns      
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