
Beantwoording vragen CU-fractie over agendapunt 08. Aanwijzing lokale omroep
Raadscommissievergadering van: 04 - 10 - 2022

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen
 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij
 Gebruikt u a.u.b. voor ieder agendapunt een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag Antwoord

Er wordt aangegeven dat het voorstel eensluidend is met de andere deelnemende 
gemeenten. Wordt daarmee bedoeld dat, los van de rijksbijdrage, vanuit andere 
gemeenten ook € 1,39 per huishouden is opgenomen in de gemeentelijke 
begrotingen?

Dat het voorstel eensluidend is met andere deelnemende gemeenten betekent dat de 
beslispunten gelijkluidend zijn. Dat wordt gevraagd de voorkeur voor dezelfde omroep
uit te spreken en voor 2023 € 1,39 per huishouden in de begroting is opgenomen.

De bijdrage vanuit het rijk is €7300 en in de gemeentelijke begroting is ook € 7300 
opgenomen. Dan lijkt het kostenneutraal of is deze €7300 al extra en komt de 
gevraagde verhoging na 2023 tot € 14600 dan volledig ten laste van de 
gemeentelijke begroting?

Het klopt dat het bedrag zoals opgenomen in de gemeentelijke begroting gelijk is aan 
het bedrag dat vanuit het Rijk beschikbaar wordt gesteld. Van de gevraagde 
verhoging tot € 14.600 na 2023 komt dan € 7.300 ten laste van de gemeentelijke 
begroting. Wanneer de vier gemeenteraden, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal 
en Woudenberg, positief hebben besloten over de aanwijzing voor Omroep 1 Vallei 
gaan we als gemeenten met de omroep in gesprek over de gevraagde verhoging. 
Zodra de uitkomsten hiervan bekend zijn, leggen we deze, indien van toepassing, ter 
goedkeuring voor aan uw raad.



Vraag Antwoord


