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Advies
1. De aan de Stichting Lokale Omroep Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (hierna; de stichting)
voor het jaar 2019 verleende subsidie, op grond van artikel 2.13. van de Algemene subsidieverordening
Huizen 2019, definitief vaststellen op € 24.098,-.
2. Op grond van artikel 2.5. van de Algemene subsidieverordening Huizen 2019 (hierna: subsidieverordening)
en artikel 2.170b, eerste lid van de Mediawet 2008 voor het jaar 2021 aan de stichting subsidie te verlenen
en met toepassing van artikel 4:95 van de als voorschot uitbetalen, conform het in de op 5 november 2020
vastgestelde gemeentebegroting voor 2021 opgenomen bedrag van € 24.098,-.
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Toelichting.
Aanleiding
1. Het bestuur van de stichting legt in de jaarrekening 2019 rekening en verantwoording af over het
subsidiegelden voor het jaar 2019. De verleende subsidie voor het jaar 2019 kan op basis van
deze gegevens definitief worden vastgesteld (bijlagen 1).
2. Bij brief van 25 maart 2020, geregistreerd onder zaaknummer Z. 130111, verzoekt het bestuur
namens de stichting conform voorgaande jaren subsidie toe te kennen voor het jaar 2021. Bij de
aanvraag treft u ook een beleids- en werkplan 2020-2021 inclusief de begroting voor het jaar 2021
aan (bijlagen 2).
Kaders
• Artikelen van Titel 4.2. van de Awb.
• Artikel 2.170b, eerste en tweede lid van de Mediawet 2008.
• Artikel 1.1., onder punt zeven, artikel 2.5. en artikel 2.13. van de subsidieverordening.

Argumentatie
Sinds 28 mei 2018 heeft de stichting volgens de statuten ook de gemeente Hilversum aan het
verzorgingsgebied toegevoegd en is de omroep een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de
regionale omroep NH. Vanaf de zomer van 2018 worden de mediadiensten verzorgd onder de naam
NH Gooi (voorheen 6FM).
1. Definitieve vaststelling verleende subsidie 2019 (Z.053900)
Ten behoeve van de definitieve vaststelling van de subsidie over het jaar 2019 heeft de stichting de
jaarrekening 2019 toegezonden. Uit de stukken kan worden afgeleid dat het grootste deel van de
inkomsten wordt besteed aan de huisvestingskosten en de uitzendkosten. Uit het toegezonden Plan
verantwoording 2019 blijkt verder dat ook in 2019 is voorzien in een “lokaal toereikend mediaaanbod”.

2. Subsidieverlening 2021 (Z.130111)
Op grond van artikel 2.170a van de Mediawet zorgt het college van burgemeester en wethouders voor
het bekostigen en functioneren van de stichting, indien de gemeenteraad een positief advies heeft
uitgebracht over het representatief zijn van de omroep voor de gemeente. De bekostiging betreft
vergoeding van de kosten die rechtstreeks verband houden met het verzorgen van de lokale publieke
mediadienst, voor zover die kosten niet op andere wijze zijn gedekt, op zodanige wijze dat op lokaal
niveau in een toereikend media-aanbod kan worden voorzien en continuïteit van bekostiging is
gewaarborgd.
In zijn vergadering van 27 september 2018 heeft de gemeenteraad een positief advies uitgebracht (de
gemeenteraden in de BEL en de gemeenteraad van Hilversum hebben eveneens een positief advies
uitgebracht), waardoor de stichting door het Commissariaat voor de Media voor vijfjaar kan worden
aangewezen als lokale publieke media-instelling. In de subsidieaanvraag geeft de stichting aan dat
men nog in afwachting is van deze beslissing, de procedure heeft enige vertraging opgelopen. Zolang
het Commissariaat nog geen nieuwe beslissing heeft genomen, wordt uitgezonden op basis van de
vorige toewijzing.
Bij brief van 25 maart 2020 verzoekt de stichting tot het toekennen van het subsidiebedrag van
€ 24.098,-- over het jaar 2021. Dit is het subsidiebedrag dat sinds 2016 wordt verstrekt en dat in de op
5 november 2020 vastgestelde gemeentebegroting voor het jaar 2021 is opgenomen.
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Financiën
1. De definitief vast te stellen subsidie over het jaar 2019 van € 24.098,- is reeds bij wijze van
voorschot uitbetaald in 2019.
2. De subsidie van € 24.098,- die voor het jaar 2021 in de gemeentebegroting is opgenomen
€ 24.098,- (5803000) wordt verleend als voorschot. Na ontvangst van het financieel en inhoudelijk
verslag over 2021 zal de subsidie definitief worden vastgesteld.
Bijlagen
1. De jaarrekening 2019 en Plan verantwoording 2019 van de stichting.
2. Subsidieaanvraag 2021 en beleids- en werkplan 2020-2021.
3. Besluitvorming inzake subsidievaststelling 2019 en subsidieverlening 2020.

Bestuur, burgerzaken en ondersteuning
Bestuurlijke- en algemeen juridische zaken,

S. van Scheppingen
Juridische beleidsmedewerker
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