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Amersfoort, 9 november 2021 
 
Raadsvoorstel: Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 

 
De raad van de gemeente Amersfoort 
 
overwegende dat: 

a. Het Commissariaat voor de Media, na advies door de gemeenteraad van Amersfoort in 
december 2021, de zendmachtigingen voor de periode 2022-2026, begin 2022, verstrekt; 

b. Het advies aan het Commissariaat op basis van de door de raad gestelde aanvullende 
criteria waarschijnlijk naar de aanvrager Stichting Mediaplatform Amersfoort 
Leusden/Nieuwsplein33 zal gaan; 

c. Dit mediaplatform, van vier samenwerkende partijen voor Amersfoort en Leusden, een 
begroot tekort heeft van € 139.000,- per jaar gedurende de zendmachtigingsperiode van vijf 
jaar;  

d. De provincie Utrecht een pilot mediacentrum overweegt te starten. Hiermee beogen zij een 
vergaande ontwikkeling in de provincie te ondersteunen die een versterking van de lokale 
journalistiek tot doel heeft; 

e. Het besluit over de eventuele subsidieverstrekking door de provincie wordt naar 
verwachting begin 2022 genomen; 

f. Daarnaast is de verwachting dat de gemeente Leusden een extra bijdrage van €6.500,- zal 
doen per jaar gedurende vijf jaar;  

g. Deze extra middelen van met name de provincie Utrecht nog onzeker zijn, maar dat wij 
duidelijkheid over dekking van het begroot tekort van €132.500  (139.000 – 6.500 van de 
gemeente Leusden) belangrijk vinden voordat de gemeenteraad haar advies aan het 
Commissariaat van de Media wil uitbrengt; 

h. Amersfoort in dit verzorgingsgebied de grootste partij is; 
i. Onafhankelijke journalistiek een waakhond van de lokale democratie kan zijn; 
j. De doelstellingen van Nieuwsplein33 ambitieus en gefundeerd zijn; 
k. Amersfoort behoefte heeft aan een krachtige lokale omroep; 
l. Mocht later blijken dat de provincie ook bijdraagt, wordt het aan middelen teruggestort in 

de algemene reserves. 
 
besluit: 
 
1. Programma 3.4 van het ontwerp “Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-
2025” aan te vullen met:  
“met dien verstande dat het budget voor Cultuur, kunst en erfgoed in de jaren 2022-2025 wordt 
opgehoogd met € 132.500,- per jaar ten behoeve van de lokale omroep en dit budget te onttrekken 
aan de algemene saldireserve”; omdat de lokale omroep zich met ieder domein bezighoudt 
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